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Wstęp

W roku stulecia Bitwy Warszawskiej organizowanych jest wiele wyda-
rzeń upamiętniających i przypominających o chlubnej historii polskie-

go oręża. Przy tej okazji powstanie zapewne wiele publikacji, materiałów 
historycznych i edukacyjnych. W niniejszej publikacji chcieliśmy przybliżyć 
czyn zbrojny polskiego żołnierza w walkach na Kresach Wschodnich – na 
terenach dzisiejszej Ukrainy, Litwy czy Białorusi. Miejsca walk zostały opra-
cowane na podstawie tablic osadzonych na arkadach Grobu Nieznanego Żoł-
nierza w Warszawie, który został odsłonięty w dniu 2 listopada 1925 r. Opi-
sy bitew przygotowali częstochowscy nauczyciele, uwzględniając przy tym 
bohaterskie walki żołnierza polskiego w roku 1920. Dodatkowa publikacja 
została poświęcona walkom wokół miasta Rohatyn. Niniejszy zbiór uzupeł-
niają artykuły dotyczące udziału częstochowian w wojnie 1920 r., a także 
postawy częstochowskiego społeczeństwa wobec wspomnianego konfliktu. 

Rok 1918 to wydarzenie bez precedensu w dziejach polskiego naro-
du – po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Ale dopiero w latach 
1918-1922 ostatecznie ukształtowały się granice II RP dzięki wielkiemu 
wysiłkowi zbrojnemu społeczeństwa. W czasie walk dochodziło do starć 
o różnym poziomie zaangażowania – od bardzo lokalnych jak pomiędzy 
Polakami a Litwinami, czy Polakami a Czechami po poważniejsze konflik-
ty: polsko-niemiecki zarówno na Śląsku, jak i w Wielkopolsce, czy pol-
sko-ukraiński na południowym-wschodzie. To jednak konflikt z Rosją rzą-
dzoną przez bolszewików był dla budowanej Polski najważniejszy i naj-
bardziej niebezpieczny – zagrażał bowiem istnieniu niepodległej Polski. 
14 lutego 1919 r. doszło do pierwszego starcia pomiędzy wojskami polski-
mi a bolszewickimi w miejscowości Mosty. Przez prawie dwa lata toczyły 
się zacięte walki ze zmiennym szczęściem. 

W wielu publikacjach zwraca się uwagę na to, że walczyliśmy o nie-
podległość z wieloma sąsiadami, zapomina się jednocześnie, że wspólnie 
walczyliśmy z Ukraińcami, Białorusinami, Łotyszami. Należy podkreślić 
również to, że często we wspomnianych bitwach obok żołnierza polskie-
go brali udział żołnierze ukraińscy, którzy również próbowali wywalczyć 
własne państwo. 7 Dywizja Piechoty walczyła wspólnie z oddziałami pod-
ległymi gen. Bułak-Bałachowiczowi, a także z oddziałami ukraińskiej 
6 DP, która wykazała wysoką wartość bojową – „…można było na Ukra-
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ińcach polegać…”1. Po podpisaniu 12 października 1920 r. przez Polskę 
preliminariów pokojowych z Rosją i zerwaniu polsko-ukraińskiej umowy 
polityczno-wojskowej wojska ukraińskie uległy wojskom Rosji sowiec-
kiej i przeszły na teren Polski, zostały internowane i osadzone w obozach 
(w Pikulicach pod Przemyślem, Łańcucie, Wadowicach, Aleksandrowie 
Kujawskim, Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, a mniejsze grupy w Stra-
domiu k. Częstochowy, Dąbiu k. Krakowa, Strzałkowie k. Słupcy, Byd-
goszczy). Wraz z około 27 tysiącami żołnierzy ukraińskich, którzy w listo-
padzie 1920 r. przeszli Zbrucz, w Polsce znalazło się około trzech tysięcy 
osób cywilnych – urzędników władz Ukraińskiej Republiki Ludowej. Ogó-
łem w Polsce znalazło się około 40 tysięcy Ukraińców uczestniczących 
w latach 1917-1920 w tworzeniu państwa ukraińskiego2.

1 S. Borowiec, Nad Bugiem. Walki osłonowe 7 Dywizji Piechoty (5 sierpnia – 11 września 
1920), Warszawa 1925, s. 140.

2 Najliczniejsza grupa administracji państwowej URL ulokowana została w Częstochowie. 
Miasta te stały się swego rodzaju stolicami emigracyjnych władz Ukraińskiej Republiki 
Ludowej. Już w listopadzie i grudniu 1920 r. w Częstochowie zajęto na potrzeby pracow-
ników ukraińskich struktur rządowych 150 pokoi w hotelach „Krakowski” i „Kupiecki”, 
dwie bursy na 300 osób przy ul. Stradomskiej 40 i Kolejowej 5, kwatery prywatne, między 
innymi przy ul. Jasnogórskiej, Św. Barbary i Szkolnej. Natomiast w podmiejskim Stradomiu 
w trzech barakach rozlokowana około 500 osób personelu obsługi i żołnierzy. 

Tablice pamiątkowe na � larach Grobu nieznanego Żołnierza w Warszawie
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Publikacja ma jednak charakter przede wszystkim wychowawczy 
„Przyszłość państwa polskiego, jeśli chodzi o dziedzinę wychowawczą, 
zależy od tego, czy dzieciom naszym potrafimy zaszczepić kult obowiąz-
ku, zamiłowanie prawdy, honoru i czystości moralnej, instynkt pracowi-
tości i oszczędności, zmysł karności, porządku i systematyczności. Są to 
wszystko cechy ogólne, które w sumie składają się na pojęcie „porząd-
nego człowieka”; rozwinięcie i utrwalanie tych cech w naszej młodzieży 
stanowi łączne zadanie rodziny, szkoły i organizacji wychowawczych…” 
– niech słowa Kazimierza Sosnkowskiego będą zachętą do sięgania do pu-
blikacji przez nauczycieli i uczniów szkół częstochowskich dla wychowa-
nia kolejnych pokoleń.

Wojna 1920 roku miała ogromne znaczenie dla dziejów Polski XX wieku, 
poległo w niej wielu żołnierzy i oficerów, rozgrywała się na przestrzeniach, 
które kojarzyły się z powieściami Sienkiewicza. Zakończenie wojny przyniosło 
oczekiwany pokój i możliwość budowania Polski w czasie pokoju. Czas ogło-
sić ułanom wielką zmianę, jaka zaszła... Donośnym głosem dziękuję ułanom za 
ich krwawą i wierną służbę, za wyrąbanie szablami granic odrodzonej Ojczyź-
nie. Kończę okrzykiem „Niech żyje Polska”, entuzjastycznie powtórzone przez 
500 gardzieli. Oglądam się na mój sztab. (Rtm.) Maramosz (pułkowy nestor) 
milczy. Zauważam, że łzy mu płyną ciurkiem z oczu.... żonaty i dzieciaty starszy 
pan przestaje być twardym żołnierzem... Komenderuję: „szwadronami od pra-
wego stępem na kwatery odmaszerować!” wspominał rtm. Krzeczunowicz3

dr Ryszard Stefaniak

3 B. Skaradziński,Sąd Boży 192o roku, Warszawa1996, s.300-301





Rafał Piotrowski

Z Syberii do Ojczyzny

U progu niepodległości Polacy potrafili się jednoczyć i dzięki temu organizo-
wały się polskie formacje wojskowe w miejscach najbardziej niezwykłych, 

do takich należy przede wszystkim powstanie i los 5 Dywizji Strzelców Syberyj-
skich. Jednostka ta zorganizowana została na Syberii latem 1918 roku. Jej dzie-
je zaczęły się w lipcu tego roku, kiedy to Wydział Mobilizacyjny w Moskwie 
w obliczu nieudanej akcji formowania oddziałów polskich w europejskiej części 
Rosji, postanowił przenieść całą tę akcję na Syberię. W tym celu wysłał tam mjr. 
Waleriana Czumę, kpt. Romualda Walikowskiego i por. Edwarda Dojana-Mi-
szewskiego. Oficerom powierzono kierowanie i organizowanie polskiego woj-
ska na Syberii. Po przyjeździe do Ufy, gdzie zastano organizujące się już polskie 
kompanie, mjr Czuma przystąpił do formowania dywizji. Prawie jednocześnie 
powstał w Omsku Polski Komitet Wojenny. Komitet ten w dniu 23 lipca 1918 
roku zawarł z dowództwem Korpusu Czechosłowackiego, zajmującego wschod-
nią Rosję i Syberię, umowę zapewniającą z jego strony pomoc przy organizacji 
polskiej dywizji. Oprócz wsparcia ze strony wojsk czechosłowackich, które sta-
nowiły na Syberii siłę bardzo poważną, komitet ten stworzył w celu koncentracji 
i formowania oddziałów polskich całą sieć organizacyjną, były to mianowicie de-
legatury i stacje zborne we wszystkich większych miastach Syberii i Wschodniej 
Rosji. Rolę organów werbunkowych przejęły więc ekspozytury polskiego Komi-
tetu Wojennego utworzone we Władywostoku, Chabarowsku, Czycie, Irkucku, 
Krasnojarsku, Tomsku, Omsku, Tobolsku, Kurganie, Jekatierynoburgu, Tiume-
niu, Ufie, Orenburgu, Bugulmie i w Samarze. Mjr Czuma zajął się przede wszyst-
kim skoncentrowaniem oddziałów. Jako punkt koncentracji wybrany został Be-
lebej w guberni Samarskiej. W połowie sierpnia 1918 roku mjr Czuma przeniósł 
główną kwaterę dowództwa wojsk polskich z Ufy do Bugurusłania. Ogromne 
zaangażowanie i fachowa organizacja doprowadziły do tego, że już we wrześniu 
przy dużym napływie ochotników utworzono 1 pułk strzelców, jeden szwadron  
1 pułku ułanów, jedną baterię 5 pułku artylerii polowej i batalion szkolny. O tym, 
że wojna w Rosji trwa dowiedzieli się niebawem Polacy, bo już we wrześniu 
1918 roku bolszewicy rozpoczęli na całym froncie ciągnącym się od Kazania do 
Samary ofensywę przeciwko oddziałom rosyjskim i czechosłowackim bronią-
cym linii Wołgi. Po upadku Kazania i Symbirska oraz wzięciu Samary dowódz-
two wojsk polskich zmuszone zostało w październiku 1918 roku do ewakuacji 
znajdujących się w trakcie organizacji podległych sobie oddziałów z Bugurusła-
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nia do Nowo-Mikołajewska położonego nad rzeką Ob. Pozostała jedynie grupa 
płk. Rumszy w składzie: 1 pułku strzelców, szwadronu ułanów i jednej baterii. 
Grupa ta odeszła na front z Ufy 1 listopada 1918 roku i walczyła na nim do wio-
sny 1919 roku, osiągając wiele zwycięstw i okrywając się sławą bojową. 1 maja 
1919 roku grupa powróciła do Nowo-Mikołajewska, który stał się centrum orga-
nizacji wojsk polskich. Pod koniec grudnia 1918 roku liczebność organizowanej 
energicznie dywizji osiągnęła 8000 żołnierzy. 

„Charakterystyczną i bardzo znamienną cechą jest to, że gdy oddziały i po-
jedynczy członkowie Wojsk Sprzymierzonych, a przede wszystkim Czesi, zajęli 
się w tym czasie handlem i spekulacją, wykorzystując swe położenie i różnicę 
waluty Dalekiego Wschodu i centrum Syberii, to dowództwo [polskie] w tym 
właśnie okresie wyplenia w zarodku i z całą bezwzględnością wszelkie ku temu 
dążenia, podrywające dyscyplinę wojskową i dzięki temu doprowadza swe od-
działy do wysokiego poziomu wychowania wojskowego, kierując się jedynie 
myślą powrotu do kraju i przyprowadzenie Ojczyźnie dzielnych i niezepsutych 
niczym swych jednostek bojowych”4.

Aby uporządkować sprawy wojskowe na Syberii utworzono w kwietniu 1919 
roku Dowództwo Wojsk Polskich we Wschodniej Rosji i na Syberii, dowódcą 

4 H.J. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie, Warszawa 1921, s. 561.

Żołnierze Dywizji Syberyjskiej w czasie transportu koleją transsyberyjską zimą 1919/1920, 
wg W. A. Czarnecki, Wspomnienia sapera z 5 Dywizji Syberyjskiej ps. „Kotwicz” 

1918-1921, Wrocław 2011
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został płk Czuma, a dowódcą 5 Dywizji Strzelców płk Kazimierz Rumsza. Do-
wództwo nad tymi formacjami, podobnie jak nad wszystkimi wojskami znajdu-
jącymi się na Syberii objął szef francuskiej misji wojskowej gen. Pierre Janin. 
Nieustannie rozwijała się nasza dywizja i jej stan w tym czasie wynosił 770 ofi-
cerów i przeszło 10 000 podoficerów oraz żołnierzy. W pierwszej połowie 1919 
roku sytuacja na obszarze działania Polaków była spokojna, ale wszystko po-
wiązane było z sytuacją wojsk interwencyjnych na tym obszarze. Kolejne niepo-
wodzenia adm. Aleksandra Kołczaka wzmocniły bolszewików, którzy przeszli 
do ofensywy, oddziały bolszewickie zaczęły zagrażać liniom komunikacyjnym, 
a interwencja oddziałów 5 Dywizji Strzelców nie poprawiła sytuacji. W związku 
z tym gen. Janin wydał swoim wojskom rozkaz ogólnej ewakuacji na wschód, 
wyznaczając rolę straży tylnej 5 Dywizji Strzelców, która miała posuwać się tuż 
za oddziałami czechosłowackimi. Dowództwo Wojsk Polskich przygotowując 
ewakuację zorganizowało ponad 60 pociągów ze składem kilkudziesięciu wago-
nów każdy i 3 pociągi pancerne. Gdy w listopadzie upadł Omsk front przeciw-
bolszewicki praktycznie się rozpadł. Sytuację utrudniał fakt, że linia kolejowa 
Omsk – Nowo-Mikołajewsk była zapchana setkami pociągów z transportami 
wojskowymi poruszającymi się bez żadnego planu działania. Ewakuacja prze-
prowadzana była zbyt powolnie. Wynikało to z tego, że wojska czechosłowackie 
będąc pewnymi, że Polacy skutecznie będą bronić przed atakiem bolszewików 
prowadzili ewakuację niespiesznie. A tymczasem sytuacja stawała się drama-
tyczna. Posuwająca się szybko przed siebie armia bolszewicka, uzupełniana 
przez oddziały partyzanckie, nie powstrzymywana przez cofające się w panice 
siły adm. Kałczaka, poważnie zagroziła wojskom polskim. Równocześnie cze-
chosłowackie transporty blokując całkowicie linię kolejową, postawiły oddziały 
polskie w położeniu bez jakiegokolwiek wyjścia. Płk Czuma zaczął wysyłać na 
wszystkie strony depesze z prośbami o przyspieszenie ewakuacji. Nie dawało to 
jednak żadnych pozytywnych rezultatów, ewakuacja wojsk polskich była bardzo 
powolna, polskie oddziały straży tylnej pod dowództwem kpt. Józefa Werobeja 
toczyły coraz cięższe i krwawsze walki z nacierającym wrogiem. Po przeprowa-
dzonych na stacjach Litwinowo i Tatarska bojach, straż tylna stoczyła uporczy-
wy 3-dniowy bój z regularnymi oddziałami bolszewickiej 5 Armii, która posu-
wając się szybko bitymi traktami, coraz silniejszym pierścieniem otaczała tylną 
straż dywizji. Dramat Polaków dopełnił się w dniu 9 stycznia 1920 roku pod sta-
cję Klukwiennaja – Czechosłowacy zatrzymali polskie pociągi i nie przepuścili 
ich dalej. Wielomiesięczne wysiłki, walki, zmęczenie i warunki atmosferyczne 
dawały się we znaki wszystkim, a przede wszystkim brak możliwości dalszej 
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ewakuacji spowodował, że dowództwo polskie zwołało naradę i postanowiono 
podjąć pertraktację z bolszewikami. Na decyzję taką wpłynęła także sytuacja, 
w jakiej znalazły się oddziały tylnych transportów, stawiające ostatkiem sił sła-
by opór 27 i 30 dywizji bolszewickiej. W dniu 10 stycznia 1920 roku realizując 
zawarte warunki kapitulacyjne, oddziały 5 Dywizji Strzelców złożyły broń. 

Jednak z kapitulacją zgodzić nie chciała się część ofi cerów i żołnierzy. Samo-
dzielnie sformowali oni drobne oddziały i mimo wielu przeszkód ze strony Cze-
chosłowaków oraz zbuntowanych oddziałów adm. Kołczaka, a także pomimo 
mrozów, głodu i epidemii tyfusu dotarli do Irkucka. Tutaj pomoc zorganizował 
płk. Rumsza i wyznaczył jako punkt zborny dla wszystkich Charbin. Do miasta 
tego napływały drobne oddziały i pojedynczy ofi cerowie i żołnierze, z których 
sformowano batalion. Dzięki usilnym staraniom Misji Polskiej na Syberii z gen. 
Antonim Baranowskim i Wysokim Komisarzem Józefem Targowskim na czele, 
misja ta przybyła w tym czasie z Polski przez Amerykę do Charbina i udało się 
zorganizować powrót batalionu do kraju na angielskim okręcie. Okręt przybył 
do Gdańska 1 lipca 1920 roku po trwającej 2,5 miesiąca podróży przez Suez 
i Gibraltar. Trasa do Polski wiodła nieraz bardzo krętymi drogami, powstanie 
polskiego wojska na Syberii może świadczyć o niezwykłej determinacji naszych 
przodków dążących do stworzenia niepodległego państwa i powrotu do Polski. 
Warto podkreślić umiejętności organizacyjne i determinacje – u schyłku wojny 
Polacy należeli do tych narodów, które wiedziały, że walka o wolność dopiero 
się rozpoczyna i robili wszystko, aby do tej walki jak najlepiej się przygotować.

 

„5-ta Dywizja Strzelców, jedyna może z formacji eksterytorialnych, stwo-

5-ta Dywizja Strzelców

„5-ta Dywizja Strzelców, jedyna może z formacji eksterytorialnych, stwo-



Z Syberii do Ojczyzny 15

rzonych przed powstaniem Państwa Polskiego, miała największą samodziel-
ność, wykazała żywotność i inicjatywy w swej wewnętrznej organizacji, z dala 
bowiem od bezpośredniego widomego celu służenia Ojczyźnie, otoczona ze-
wsząd wrogimi żywiołami, zostawiona wyłącznie własnym siłom, […] zorgani-
zowawszy się w końcu w samodzielną zupełnie jednostkę bojową, która […] za 
rządów admirała Kołczaka była państwem w państwie”5.

5 Ibidem, s. 566.
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Walki o Lidę podczas wojny polsko-bolszewickiej 

W roku 1919 Lida była typowym miastem kresowym średniej wielkości, 
liczącym niespełna 13 000 mieszkańców. Przedmieścia zabudowane były 

wyłącznie budynkami drewnianymi, parterowymi i jednopiętrowymi. Ludność 
miasta składała się niemal wyłącznie z Polaków i Żydów. Lida była głównym 
węzłem komunikacyjnym, w otoczonym podmokłymi terenami „korytarzu” 
między Niemnem na południu, a jego wschodnim dopływem, rzeką Mereczan-
ką, na północy. Zbiegały się tutaj linie kolejowe oraz biegła tędy jedyna na tym 
terenie szosa Grodno-Lida. Walczące armie niezależnie od tego, czy zamierzały 
maszerować w kierunku Wilna czy na Mołodeczno, musiały przejść przez rejon 
Lidy. Walki żołnierzy polskich o Lidę zostały upamiętnione na Grobie Niezna-
nego Żołnierza w Warszawie napisem na jednej z tablic: „LIDA 16 IV 1919 − 
28 IX 1920”. Duża rozbieżność dat jest spowodowana tym, iż w trakcie wojny 
polsko-bolszewickiej Lida była aż trzykrotnie areną walk.

Na przełomie 1918 i 1919 roku Samoobrona Ziemi Lidzkiej na czele z ppor. 
Wacławem Szukiewiczem na krótko przejęli władzę w mieście, przepędzając 
bolszewików. Niestety, w styczniu 1919 r. oddziały SZL wyszły z miasta na 

Panorama Lidy
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odsiecz zaatakowanemu przez bolszewików Wilnu i w Lidzie znowu zaczęli 
rządzić bolszewicy. Na początku marca 1919 roku oddziały Wojska Polskiego 
rozpoczęły działania na północy. Decyzją Naczelnego Wodza wojsko miało za-
atakować Wilno i jednocześnie rozpocząć ofensywę na Lidę, aby zabezpieczyć 
tyły. Do walki skierowano Grupę Podlaską gen. Antoniego Listowskiego, Dywi-
zję Litewsko-Białoruską gen. Wacława Iwaszkiewicza-Rudoszańskiego, 1. Dy-
wizję Piechoty Legionów, dowodzoną przez gen. Bolesława Roja. Poszczegól-
nymi pułkami dowodzili oficerowie: kpt. Emil Czapliński, kpt. Wacław Zbrow-
ski, kpt. Stefan Jażdżyński, kpt. Bernard Mondt i mjr Stefan Dąb-Biernacki. 
Ponadto w walkach wziął udział 41. Suwalski Pułk Piechoty mjr. Mieczysława 
Mackiewicza i kawaleria pod dowództwem częstochowianina mjr. Janusza Głu-
chowskiego. Józef Piłsudski, żeby zdobyć Lidę, co uznawał za strategiczny cel 
wyprawy na Wilno, wstrzymał wszelkie działania na froncie wileńskim. 

Atak na Lidę rozpoczął się 16 kwietnia 1919 roku. W mieście bolszewicy 
byli znakomicie przygotowani do obrony. Wojsko Polskie zamknęło pierścień 
natarcia od północy, zachodu i południa, natomiast od wschodu zaatakowała 
polska kawaleria. Walki trwały nieprzerwanie 24 godziny. Bezwzględna walka 
na bagnety w mieście trwała o każdą ulicę i każdy dom. Bolszewicy bronili się 
z wielką zaciekłością. Armia Czerwona podjęła ucieczkę na wschód, ale polska 
kawaleria z 7. Pułku Ułanów Lubelskich pod dowództwem częstochowianina 
mjr. Janusza Głuchowskiego zadała jej ostateczny cios pod Lipniszkami. Do 
niewoli trafiły setki jeńców. Zdobyto kilka pociągów, w tym jeden pancerny, 
a także cały arsenał broni i amunicji. 17 kwietnia 1919 roku do miasta przybył 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski i oddał hołd martwym i żywym bohaterom, 
a wracając, w Suwałkach wyraził zgodę, że za ciężkie walki pod Lidą, 1 Pułk 
Strzelców Suwalskich będzie nosił imię Józefa Piłsudskiego. Zwycięstwo oku-
pione zostało wielkimi stratami w ludziach. Obecnie w kaplicy p.w. Św. Barbary 
w Lidzie na katolickim cmentarzu można przeczytać 83 nazwiska żołnierzy po-
ległych w walkach o Lidę w dniach 16-17 kwietnia 1919 roku6. 

„Goniec Częstochowski” w nr 82 z roku 1919 informował: „Przyjechał do 
Warszawy z frontu północnego por. P. Michalewski. Ze słów jego podajemy 
następujące charakterystyczniejsze szczegóły dotyczące zdobycia Lidy, Wilna, 
Baranowicz i Nowogródka. Główne operacje rozgrywały się w dn. 16, 17 i 18 
bm. Lida wzięta została 16, Baranowicze 17, Wilno 18 bm. W zdobywaniu Lidy 
brała udział grupa dywizji litewsko-białoruskiej gen. Lasockiego oraz 7 pułk ka-
6 L. Wyszczelski, Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, T. 1. Warszawa 2010, s. 80; M. Ry-

siewicz, Bitwa o Lidę – 16-17 kwietnia 1919 roku – z cyklu „Droga do niepodległości”, [w:] 
„Kurier Ostrowski” z dnia 16.04.2019.
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walerii majora Lucjusza [Janusza przyp. aut.] Głuchowskiego. Walki miały cha-
rakter niezwykle zacięty. Lidy broniło 7 tysięcy wojsk bolszewickich. Wojska 
te mają charakter armii regularnej, zaś szczególną odwagą i uporem wyróżniają 
się oddziały Łotyszów i marynarzy. (…) Wojska nasze biły się brawurowo; nad-
zwyczaj dzielnie występowali niedawno zaciągnięci rekruci. (…) Komendant 
Piłsudski przebywa całymi dniami podczas najgorętszych walk na pierwszoli-
niowych pozycjach. (…) Ludność miejscowa wita wojska polskie owacyjnie 
i pomaga im chętnie…”7.

Zwycięstwo pod Lidą w kwietniu 
1919 roku nie przyniosło trwałych skut-
ków. Już wczesnym latem 1920 roku 
nawałnica bolszewicka w drodze na 
Warszawę znowu zajęła miasteczko. 
W obronie Lidy wzięła udział 1. Dy-
wizja Litewsko-Białoruska oraz 11 DP. 
Wobec silnego naporu nieprzyjaciela 
dłuższa obrona Lidy była niemożliwa. 
W związku z tym miasto utrzymywano 
tylko przez czas konieczny do ukoń-
czenia ewakuacji zapasów zaopatrzenia 
i taboru kolejowego. Walki trwały 2 dni. 
18 lipca polskie oddziały zostały zmu-
szone do opuszczenia Lidy. 

Podobnie jak ks. Ignacy Skorupka, duchownym poległym w tych walkach 
był ks. mjr Cyprian Stanisław Rozumkiewicz. 17 lipca 1920 roku franciszka-
nin został zaskoczony przez patrol kawalerii bolszewickiej pod Lidą, obdarty 
z sutanny i zabity. Otrzymał 2 rany postrzałowe i 6 cięć szablą8.

Wielka bitwa nad Wisłą zakończyła się pogromem wojsk rosyjskiego Frontu 
Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego. „Cud nad Wisłą” załamał ofensywę 
Armii Czerwonej na stolicę Polski. 26 sierpnia 1920 roku resztki wojsk Frontu 
Zachodniego obsadziły linię biegnącą na wschód od Niemna i Szczary przez 
Grodno, Kuźnicę, Świsłocz i Białowieżę. Polacy, którzy do zmontowania kon-
trofensywy znad Wieprza użyli wszystkich posiadanych sił, zmęczeni forsow-
nym pościgiem i pozbawieni zaopatrzenia, chwilowo nie byli w stanie konty-
nuować natarcia. Tuchaczewski przystąpił do pośpiesznej reorganizacji i uzu-
7 „Goniec Częstochowski”, nr 82 z dnia 23.04.1919.
8 W. Roman, Kapelani wojskowi – bohaterowie wojny polsko-sowieckiej 1919-1920, Cen-

tralne Archiwum Wojskowe, s. 8.
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pełnienia swoich wojsk. W przededniu bitwy nad Niemnem jego wojska liczyły 
co najmniej 73 000 żołnierzy. Sowieci chcieli odzyskać inicjatywę na Froncie 
Zachodnim i zdecydować o klęsce „białej Polski”. Przyjęcie takiego rozwiąza-
nia wymuszała pogarszająca się sytuacja Frontu Południowo-Zachodniego po 
przegranej bitwie 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego pod Komarowem i nie-
udanych próbach opanowania Lwowa. Co więcej, w połowie września Polacy 
przystąpili do ofensywy w Małopolsce Wschodniej oraz na Wołyniu, odnosząc 
znaczne sukcesy. Tuchaczewski był przekonany o wyczerpaniu wojsk polskich 
i nie wierzył, aby mogły one zorganizować obronę zdolną zatrzymać uderzenie 
siedemnastu dywizji Armii Czerwonej. Pisał: „Przegrana operacja wzbudzała 
pragnienie ponownego natarcia. Mieliśmy wszystkie szanse na ponowne prze-
chylenie szali szczęścia na naszą stronę”9. Klęska oznaczała dla Polski ponowną, 
z takim trudem zdobytą, utratę państwowości. W rzeczywistości Józef Piłsudski 
bezpośrednio po zakończeniu bitwy nad Wisłą wydał rozkaz przegrupowania 
wojsk. Słusznie ocenił, że nieprzyjaciel szykuje kolejną ofensywę i rozbicie 
wojsk sowietów na Zachodzie przesądzi o zwycięstwie Polski. Myślą przewod-
nią planu Piłsudskiego było związanie głównych sił przeciwnika energicznym 
natarciem na centrum frontu, czyli na Grodno i Wołkowysk. Do operacji wyzna-
czono siły 2. Armii generała Edwarda Śmigłego-Rydza oraz 4. Armii generała 
Leopolda Skierskiego. Obie armie polskie liczyły około 154 000 żołnierzy, ale 
niestety tylko 67 000 było w stanie bojowym. Aby zwiększyć ruchliwość woj-
ska, tabory zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Przygotowania pro-
wadzono w tajemnicy dokonując przegrupowań nocą, a oddziały rozmieszczono 
w kompleksach leśnych10. Wojsko polskie ruszające do natarcia na armię Tucha-
czewskiego liczyło 48 000 żołnierzy. Przeciwnik górował nad nimi liczbą, nato-
miast ustępował w artylerii i broni maszynowej. Dzięki dobrej pracy wywiadu 
dowództwo polskie miało dobre rozeznanie w składzie i dyslokacji wojsk bol-
szewickich. W odczytanym szyfrogramie Rosjanie pisali: „W ostatnich dniach 
nieprzyjaciel odrzucił nasze oddziały w rejonie Grodna i Brześcia, co wskazuje 
na jego większą aktywność w tym rejonie. Ale te działania w związku z ugru-
powaniem, dają podstawy do przypuszczeń, że nieprzyjaciel przyciągając naszą 
uwagę do północnego odcinka frontu, […] dąży do odciągnięcia w tym kierunku 
naszych rezerw. Sam zaś koncentruje siły w celu przeprowadzenia uderzenia na 
południowym odcinku”11. 
9 M. Tuchaczewski, Pochód za Wisłę, [w:] J. Piłsudski, Pisma zbiorowe: wydanie prac doty-

chczas drukiem ogłoszonych, T. 7, Warszawa 1990.
10 J. Odziemkowski, Lida 1920, Warszawa 1994, s. 9.
11 Ibidem, s. 15.
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20 września rozpoczęła się bitwa nad Niemnem, ostatnia wielka bitwa w woj-
nie polsko-rosyjskiej. Bolszewicy byli kompletnie zaskoczeni polskim atakiem 
i wycofali się do umocnień Grodna. Kontrataki Tuchaczewskiego nie przyniosły 
rezultatu. Na całym froncie rozgorzała zacięta walka. Mimo wysiłków czerwo-
noarmiści nie zdołali przerwać polskich pozycji, ale udało im się zatrzymać pol-
skie natarcie. Wytworzona jednak sytuacja nie była dla Polaków zła, ponieważ 
dowództwo czerwonoarmijne było nieświadome, że w rejonie Augustowa stoi 
silna grupa uderzeniowa, która 22 września 1920 roku ruszyła do ataku przez 
terytorium Litwy. W walkach z Litwinami opanowała most na Niemnie, Sejny 
i Druskienniki12. „Goniec Częstochowski” w numerze 220 z 26 września 1920 
roku zamieścił informację: „Nasza grupa północna przeszła Niemen i zajęła 
Druskienniki”13. Grupa uderzeniowa wykonała swoje zadanie przekraczając 
Niemen i opanowując teren na północy armii Tuchaczewskiego, jednak sytuacja 
w centrum frontu była bardzo trudna14. W jednym z dzienników operacyjnych 
12 N. Davies, Orzeł biały czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Kraków 

2007, s. 284.
13 „Goniec Częstochowski”, nr 220 z dnia 26.09.1920.
14 J. Odziemkowski, op. cit., s. 19.

Józef Piłsudski i Edward Śmigły-Rydz przed bitwą nad Niemnem
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zanotowano: „Dnia 23 września 1920 r. nieprzyjaciel ponawiał ataki, zwłaszcza 
na północny odcinek dywizji [...] Obecni ofi cerowie, francuski i amerykański, 
stwierdzili, że napięcie ognia dochodziło do siły przypominającej wielką wojnę 
na froncie zachodnim. Ataki odbijane były przeważnie w walce na białą broń. 
Oddziały nasze nie zadowalały się jednak odbiciem ataków, lecz przechodziły 
do przeciwnatarcia…”15.

Pomimo ciężkich walk udało się oddziałom polskim sforsować Niemen 
w drugim miejscu. Piłsudski szczególną wagę przywiązywał do opanowania 
Grodna. Od tego uzależniał kontynuowanie na północy manewru oskrzydlające-
go na Lidę przez grupę uderzeniową. „Do pościgu jeszcze przystąpić nie można, 
bo bój nie jest jeszcze skończony… Czas zrobi swoje, ataki zrobią swoje, ataki 
wyczerpią przeciwnika i dopiero w stadium tego wyczerpania spadnie nań cios 
grupy skrzydłowej. Dlatego musi ona jeszcze czekać”16.
15 Ibidem, s. 22.
16 T. Kutrzeba, Bitwa nad Niemnem (wrzesień-październik 1920 roku), Warszawa 1926, s. 

158.
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25 września Piłsudski po zajęciu Grodna uznał sytuację na froncie stabilną 
i wydał grupie uderzeniowej rozkaz marszu na Lidę. „Wszystkie wahania ustają, 
jedna jest tylko droga do zwycięstwa: marsz na Lidę. Wielka to jest decyzja: 
rzuca ona grupę skrzydłową w sytuację zupełnie niepewną, nakazuje wyrzec się 
taktycznego wpływu na sposób jej walk przez parę dni. Wszystko teraz zależy 
od tego, jak wojska tej grupy potrafią samodzielnie spełniać bez pośredniej kon-
troli tak ciężkie zadania bojowe, jak walczyć przeciw kilkakrotnej przewadze”17. 
Grupa uderzeniowa licząca 13 000 żołnierzy składała się z 1. Dywizji Piechoty 
Legionów, 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej oraz 4. brygady jazdy. Zajęcie Lidy 
było tak istotne, ponieważ mogło uniemożliwić odwrót przez miasto dywizjom 
bolszewickim 3 armii Łazarewicza. Zanim jednak udało się naszym oddziałom 
dotrzeć pod Lidę musiały stoczyć krwawe walki pod Raduniem, Wasiliszkami 
oraz nad rzeką Lebiodą (bitwa pod Krwawym Borem). 

W dzienniku operacyjnym 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej czytamy: 
„Około 10 000 bagnetów bolszewickich na przestrzeni dwóch kilometrów jedną 
zwartą falą rzuciło się na kilkakrotnie mniej liczebne oddziały nasze (wileński 
i miński pp). Wywiązała się walka, trwająca cztery godziny. Kolumny bolsze-
wickie, prawie bez strzału, nie zważając na grad kul, całą masą rzuciły się na 
nasze karabiny maszynowe, otaczając nieliczne nasze oddziały ze wszystkich 
stron. Wywiązała się walka wyłącznie na bagnety i pięści. Powstał ogromny 
zamęt, noc i las potęgowały go, wszyscy byli otoczeni i wszyscy otaczali. Kie-
dy wileński i miński pp pochłonięte masą bolszewicką ustąpiły z szosy, prze-
jeżdżać zaczęła artyleria i tabory bolszewickie. Do godziny 4 fala bolszewicka 
przepływała przez pierścień, który ją otaczał, pozostawiając moc trupów, oko-
ło 1000 jeńców, 12 dział, 15 karabinów maszynowych i inny sprzęt wojenny”. 
Walki żołnierzy polskich pod Krwawym Borem zostały upamiętnione na Gro-
bie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, napisem na jednej z tablic: „KRWA-
WY BÓR pod PAPIERNIĄ 27-28 IX 1920”. W bitwie wśród Polaków poległo 
130 żołnierzy, 230 zostało rannych, a 410 zaginęło. Straty 3 Armii bolsze-
wickiej to kilkaset poległych i rannych oraz 1000 jeńców. Bój pod Krwawym 
Borem zdezorganizował dowodzenie w 3 Armii. Sztab Łazariewicza uciekł 
do Lidy. Tam został zaatakowany przez 1. DP Legionów i musiał wycofywać 
się dalej na wschód, jeszcze przed nadejściem czołowych oddziałów armii. 
Bitwa pod Krwawym Borem opóźniła marsz 3 Armii na Lidę, w wyniku czego 
bez walki 1. DP Legionów opanowała miasto i zagrodziła Armii Czerwonej 
drogę odwrotu na wschód. Zajęcie Lidy praktycznie bez walki było dużą nie-

17 Ibidem, s. 160.
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spodzianką dla polskiego dowództwa, oczekiwano bowiem zaciekłego oporu 
Rosjan. „Goniec Częstochowski” w numerze 224 zamieścił informację: „Na 
północnym skrzydle forsowna akcja naszych oddziałów doprowadziła do od-
zyskania Lidy. Nieprzyjaciel przeto będąc pozbawionym najdogodniejszej dro-
gi odwrotu wycofuje się pośpiesznie w kierunku południowo-wschodnim”18. 
Dowództwo bolszewickie rozumiało, że jeśli 3 Armia ma być ocalona, Lidę 
należy bezwzględnie odbić z rąk Polaków19. Do natarcia przystąpiła bolsze-
wicka 5 dywizja strzelców. Ciężkie walki toczyły się na ulicach miasta. Czer-
wonoarmiści opanowali stację kolejową i koszary. Jednak polskie przeciwna-
tarcie wyparło bolszewików i odzyskało inicjatywę. Załamanie się natarcia na 
miasto spowodowało, że większość oddziałów 3 Armii zdecydowało się na 
chaotyczne obejście Lidy. „Goniec Częstochowski” w numerze 225 zamieścił 
informację: „Po rozbiciu wojsk sowieckich skoncentrowanych w rejonie Lidy, 
wojska nasze kontynuują forsowny pościg w kierunku wschodnim. Nieprzy-
jaciel cofa się w panicznym nieładzie i natrafia ze wszystkich stron na oskrzy-
dlające uderzenia naszych oddziałów. Jedna z dywizji w całości przeszła na 
naszą stronę, wymordowawszy uprzednio komisarzy, którzy usiłowali ją zmu-
sić do stawienia oporu. Podłóg zeznań jeńców, dowódca 3 Armii sowieckiej, 
widząc grozę sytuacji pozbawił się życia. Jeńcy i trofea, o których wspomina 
dodatkowy komunikat sztabu gen. z dnia 29 brr. (12 tysięcy jeńców i 50 dział) 
zostały zdobyte przez I Dyw. Legionową i Dyw. Litewsko-Białoruską”20.

W trakcie krwawych walk toczonych pod Lidą 28 i nocą z 28 na 29 wrze-
śnia duża liczba Rosjan poległa, odniosła rany oraz dostała się do niewoli. 
Zwycięstwo opłacono stratą około 70 zabitych i niespełna 300 rannych. Z po-
wodu zbyt małych sił bitwa nie zakończyła się całkowitym zniszczeniem 3 
Armii, ale dywizje uchodzące spod Lidy znajdowały się w stanie demoraliza-
cji, która uniemożliwiła stawienie poważnego oporu Polakom. Już do końca 
wojny dowództwu Armii Czerwonej nie udało się ustabilizować frontu na pół-
nocy. O zwycięstwie pod Lidą jak i w całej wojnie polsko-bolszewickiej zde-
cydowały cechy żołnierza polskiego: upór, wiara w zwycięstwo oraz poczucie 
przewagi nad przeciwnikiem. Dowódcy niższych szczebli wykazywali wiele 
inicjatywy i samodzielności w trudnych sytuacjach. Wojsko w krytycznym po-
łożeniu potrafiło się bić z najwyższym poświęceniem21. 

18 „Goniec Częstochowski”, nr 224 z dnia 01.10.1920.
19 J. Odziemkowski, op. cit., s. 55-62.
20 „Goniec Częstochowski”, nr 225 z dnia 02.10.1920.
21 J. Odziemkowski, op. cit., s. 88.
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Mieszkańcy Lidy i ziemi lidzkiej tak bardzo skrwawionej w wojnie polsko-
-bolszewickiej przez cały jej okres trwania dawali wyraz swojego patriotyzmu. 
Miejscowi działacze deklarujący narodowość polską utworzyli organizację 
wojskową − Samoobronę Lidzką − a także szereg organizacji społeczno-po-
litycznych o polskim charakterze: Koło Polek w Lidzie oraz Koło Młodzieży 
Polskiej miasta Lidy. Pomimo że dzisiaj te tereny znajdują się na Białorusi to 
postarajmy się nie zapominać o tych wydarzeniach i miejscach, gdzie kształto-
wały się granice II Rzeczpospolitej Polskiej. 

Cmentarz żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej – Lida
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Wyzwolenie Wilna 19.IV.1919 - 9.X.1920

Bezpośrednim celem polskich działań wojennych w 1919 roku na wscho-
dzie było zajęcie Wilna, będącego „perłą w sławnym Królestwie Pol-

skim” i Wileńszczyzny, gdzie w niektórych okręgach zamieszkiwało ponad 
60% ludności polskiej o wybitnie patriotycznej postawie. Zatem dla Polaków 
Wilno było integralną częścią Rzeczypospolitej. Polskiego charakteru i ducha 
tego miasta nie zdołał bowiem zatrzeć, rozbudzony w drugiej połowie XIX 
wieku etniczny nacjonalizm Litwinów.

Własne interesy narodowe, Polacy i Litwini zaczęli realizować już w cza-
sie I wojny światowej. W lipcu 1915 roku grupa litewskich działaczy zwró-
ciła się do Niemców o wyrażenie zgody na przyznanie Litwinom samorządu 
cywilnego, na wzór tego, otrzymanego przez Polaków w Królestwie Polskim. 
W odpowiedzi na ten krok, we wrześniu 1915 roku, Blok Polskich Organi-
zacji Demokratycznych ogłosił deklarację o odbudowie Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w unii z Polską. W końcu marca 1917 roku Litwini zwrócili się do 
Berlina z prośbą o przyznanie Litwie autonomii, zaś we wrześniu 1917 roku, 
korzystając z przyzwolenia władz niemieckich, uczestnicy zjazdu delegatów 
litewskich, powołali w Wilnie Litewską Radę Państwową zwaną Trybą na cze-
le z nieprzejednanym nacjonalistą Antanasem Smetoną. Polscy działacze zboj-
kotowali Tarybę, a Zjednoczone Stronnictwa Polskie odmówiły Tarybie prawa 
do występowania w imieniu polskiej ludności.

Po 11 listopada 1918 roku sytuacja polityczna na Litwie zmieniła się za-
sadniczo - Augustinas Valdemaras korzystając z przyzwolenie Niemców, dnia 
11 listopada utworzył w Wilnie pierwszy litewski rząd. W tej sytuacji, ziemia-
nie polscy na Wileńszczyźnie i w zachodnich rejonach Białorusi, w obliczu 
posuwających się na zachód bolszewików, a w miarę odwrotu Niemców z tych 
terenów, zorganizowali w październiku 1918 roku Komitet Obrony Kresów 
i paramilitarne oddziały Samoobrony w Mińsku, Wilnie, Grodnie i wielu in-
nych miastach. W końcu listopada 1918 roku w Warszawie powstał Komitet 
Obrony Kresów Wschodnich (Władysław Raczkiewicz, Michał Kossakowski, 
Eustachy Sapieha), który w ogłoszonym, a skierowanym do Naczelnika Pań-
stwa Józefa Piłsudskiego memoriale, postulował utworzenie na Litwie i Bia-
łorusi polskich formacji wojskowych do walki z bolszewikami. Plan ten był 
zbieżny z federacyjną koncepcją polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego. 
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Dlatego też z rozkazu Naczelnika Państwa, gen. Wacław Iwaszkiewicz wraz 
z Komitetem Obrońców Kresów Wschodnich rozpoczął tworzenie na Wileń-
szczyźnie, w oparciu o ochotniczy zaciąg Dywizji Litewsko-Białoruskiej. 
W końcu listopada 1918 roku, kontakt z oddziałami Samoobrony w Wilnie 
i Mińsku nawiązało Polskie Naczelne Dowództwo. Wcześniej jeszcze z ra-
mienia Rady Regencyjnej dowódcą oddziałów Samoobrony mianowany został 
gen. mjr Władysław Wejtko.

W końcu listopada 1918 roku, Wilno znalazło 
się w centrum walki o władzę, bowiem poza Pola-
kami i Litwinami do zajęcia miasta dążył Tymcza-
sowy Rząd Robotniczy pod przywództwem Vicasa 
Mickieviciusa-Kapsukasa, który 18 grudnia 1918 
roku ogłosił obalenia litewskiej Taryby i niemiec-
kiej okupacji. W odpowiedzi na ten krok, Niem-
cy aresztowali szereg działaczy komunistycznych, 
pomimo uznania rządu Kapsukasa przez Radę Ko-
misarzy Ludowych RFSSR i „niepodległości Li-
twy”. Po opuszczeniu Wilna przez Niemców, Ta-
ryba wraz z rządem Valdemarasa przeniosła się do 
Kowna, a miasto zajęły polskie oddziały Samoobrony gen. mjr. Wejtko, które 
rozgromiły siły Wileńskiej Rady Rewolucyjnej. Pod wpływem wydarzeń na 
Wileńszczyźnie, w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych 16 grudnia 
1918 roku powołano Departament Stanu ds. Litewsko-Białoruskich na czele 
z Ludwikiem Kolankowskim, a 21 grudnia 1918 roku Tymczasową Komisję 
Rządząca na Okręg Litwy Północnej z siedzibą w Wilnie. Rząd Jędrzeja Mo-
raczewskiego, zabiegał równocześnie u Niemców o zgodę na przepuszczenie 
do Wilna, przez okupacyjny kordon niemiecki wojsk polskich. W rozmowach 
w Wilnie z niemieckim dowództwem uczestniczył dr Olgierd Górka. W tym 
czasie też pełnomocnicy władz polskich w Wilnie (S. Mickiewicz i kpt. Zyg-
munt Klingier) przywieźli nominacje członkom Tymczasowej Komisji Rzą-
dzącej, której przewodniczył Witold Abramowicz. Przeciwko wysyłaniu 
polskiego wojska do Wilna protestował litewski rząd Mykolasa Slezeviciusa 
w Kownie. W odpowiedzi na ten protest, za pośrednictwem dr Olgierda Górki, 
rząd polski złożył Litwinom propozycję pomocy wojskowej w walce z komu-
nistycznym rządem Kapsaukasa. Jednak pełne przyjęcie tej propozycji, strona 
litewska uzależniała od uznania przez Polskę niepodległej Litwy ze stolicą 
w Wilnie. Z bolszewikami zamierzali Litwini walczyć wyłącznie w obronie 

gen. mjr Władysław Wejtko
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swej niepodległości. W ślad za tym litewskim stanowiskiem, 500-osobowy 
oddział Litwinów, wchodzący w skład Samoobrony został z niej wycofany. Po 
niepowodzeniu rozmów polsko-litewskich prowadzonych przez dr Olgierda 
Górkę, Komitet Wykonawczy Komisji Rządzącej w Wilnie i na Wileńszczyź-
nie, zakomunikował rządowi litewskiemu gotowość uznania przez Polskę nie-
podległości Litwy, ale wyłącznie w jej granicach etnograficznych. Inne sporne 
kwestie między obu państwami, miały być rozwiązane dopiero po ułożeniu 
wzajemnych stosunków. Strona litewska propozycji tych nie przyjęła, a po-
zytywnego rezultatu nie dały też dyplomatyczne działania prowadzone przez 
Warszawę i Kowno. Dnia 18 grudnia 1918 roku przebywająca w Warszawie 
delegacja litewska, przedłożyła Józefowi Piłsudskiemu memoriał, w którym 
wyraziła nadzieję na to, że Naczelnik Państwa Polskiego nie wyśle wojska 
do okupacji Litwy. Oczekiwanie to, Piłsudski skwitował stwierdzeniem, że 
jest przyjacielem Litwinów, ale oczekuje od nich ograniczenia swych roszczeń 
terytorialnych do ich terenów etnograficznych. Stwierdził ponadto, iż oczeku-
je, że „Litwa będzie państwowo zespolona z Polską”. Prowadzone bez powo-
dzenia rozmowy z niemieckim dowództwem w sprawie przemarszu wojska 
polskiego do Wilna, uniemożliwiały Polakom rozpoczęcie wyprawy na Wilno. 
Dopiero po interwencjach u premiera Francji George̕ a Clemanceau i marszał-
ka Ferdinanda Focha, Niemcy zgodzili się na przepuszczenie wojska polskiego 
przez swoją strefę okupacyjną, podpisując 5 lutego 1919 roku w Białymstoku 
umowę polsko-niemiecką w sprawie warunków ewakuacji wojska niemiec-
kiego ze wschodnich obszarów i przepuszczenia na wschód wojska polskiego 
przez kordon niemieckiej okupacji.

Porozumienie to było bardzo ważne, gdyż Polskie Naczelne Dowództwo 
wyprawę na Wilno przygotowywało już od końca listopada 1918 roku, cze-
kając z niecierpliwością na ewakuację z tego miasta oddziałów niemieckich 
i niemieckiej administracji cywilnej. Opuszczając Wilno, Niemcy władzę 
w mieście przekazali Tymczasowej Komisji Rządzącej, a Samoobronie znacz-
ne ilości broni. Obradujący w tym czasie w Wilnie zjazd delegatów polskich 
z całej Wileńszczyzny dyskutował o obronie Ziemi Wileńskiej przed najazdem 
bolszewickim oraz o reformie rolnej, postulując nadawanie ziemi ochotnikom 
wstępującym w szeregi wojska polskiego, a w razie ich śmierci - ich rodzinom.

Po wyjściu Niemców z Wilna, Polskie Naczelne Dowództwo, utworzyło 
z siedzibą w Wilnie Okręg Wojskowy Litwy i Białorusi. Rozwiązano Samo-
obronę Litwy i Białorusi, przekształcając wchodzące w jej skład jednostki 
w oddziały regularnego wojska polskiego pod dowództwem gen. Władysława 
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Wejtko. Do wstępowania w szeregi wojska polskiego, wezwano wszystkich 
zdolnych do noszenia broni Polaków, powyżej 17 roku życia. Oddziałom tym 
powierzono zadanie zdobycia Wilna do dnia 31 grudnia 1918 roku. Dowódz-
two polskie wezwało też Wileńską Rewolucyjną Delegację Robotniczą do 
samorozwiązania. Po odrzuceniu tego ultimatum oddziały wojska polskiego 
pobiły liczące 250 milicjantów i członków Rady siły komunistów. Do Kowna 
ewakuowali się członkowie litewskiej Taryby.

Władzę w Wilnie Polacy utrzymali jedynie kilka dni, bowiem już 3 stycz-
nia 1919 roku pod miasto podeszły oddziały bolszewickie, które 5 stycznia 
1919 roku wyparły oddziały polskie i zajęły Wilno. Tym sposobem rozpoczęła 
się trwająca pawie dwa lata bolszewicka okupacja miasta. Oddziały gen. Wejt-
ki, przepuszczono przez kontrolowane przez Niemców tereny, przewieziono 
do Łap i wcielono w skład Dywizji Litewsko-Białoruskiej, która to Dywizja 
wraz z innymi polskimi oddziałami ruszyła do natarcia w kierunku północno-
-wschodnim, gdzie do większego starcia z oddziałami bolszewickim doszło 
w pobliżu Mostów w rejonie Grodna 14 lutego 1919 roku.

Posuwanie się wojsk polskich w głąb Litwy wywoływało niepokój Li-
twinów, którzy podejrzewali Polaków o to, że zamierzają zająć Kowno i po-
zostałą część Litwy. Dlatego alarmowali w tej sprawie sprzymierzonych, co 
spowodowało reakcję marszałka Focha, który dążąc do rozstrzygnięcia pol-
sko-litewskiego sporu terytorialnego, nakreślił niezaakceptowany przez obie 
strony projekt linii granicznej między Polską a Litwą. W celu porozumienia 
się z Litwinami, Józef Piłsudski wysłał do Kowna Leona Wasilewskiego, ale 
Litwini odrzucali wszelkie próby porozumienia z Polską. Odpowiadali sprze-
ciwem i wrogością wobec unii z Polską, żądając zwrotu Wilna bez względu 
na fakt, iż miasto to miało etnograficznie polski charakter. W dniu rozpoczę-
cia polskiej ofensywy w kierunku Wilna, z nadzieją na spotkanie z Józefem 
Piłsudskim albo premierem Paderewskim przybyła do Warszawy 16 kwietnia 
1919 roku litewska misja z Jerzym Šaulisem, która ostatecznie zakończyła się 
niepowodzeniem22.

Plan zbrojnego wyparcia bolszewików z Wilna i Wileńszczyzny zrodził się 
u Józefa Piłsudskiego już w lutym 1919 roku, choć konkretne decyzje w tej 
22 Z. M. Musialik, Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920, s.16-21; P. Łossowski, Po tej i tam-

tej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939, Warszawa 1985, s. 21-34, 84, 
86-87, 94-95, 100; J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław 1982, s. 282, 287; W. Gostyńska, 
Stosunki polsko-radzieckie 1918-1919, Warszawa 1972, s. 78, 89-93, 95, 98-100, 116-117; 
E. Kozłowski, M. Wrzosek, Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984, s. 575-
576; K.W. Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 
- styczeń 1924, Warszawa 1924, s. 171.
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sprawie zapadły 26 marca 1919 roku. Wtedy to zaczęto formować 1 i 2 DP 
Leg., zaś opracowaniem planu niekonwencjonalnego zajęcia Wilna, zajęli się 
najbardziej zaufani ofi cerowie ze sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa 
Wojska Polskiego i z Adiutantury Generalnej, m.in.: ppłk Julian Stachiewicz, 
mjr Tadeusz Kasprzycki, kpt. Stanisław Niski-Łapiński, ppłk Michał Kara-
szewicz-Tokarzewski. Podczas narady w Belwederze, w dniu 6 kwietnia 1919 
roku dyskutowano o powołaniu w Wilnie rządu tymczasowego złożonego 
z przedstawicieli miejscowego społeczeństwa. Piłsudski bowiem, był począt-
kowo przeciwny militarnym rozstrzygnięciom ze względu na swe federacyjne 
plany związane z Litwą. Niemniej jednak, nakreślony przez Naczelnego Wo-
dza plan wyprawy wileńskiej - plan działań rajdowych na Wilno był planem 
niezwykle śmiałym i ryzykownym, gdyż Wilno od pozycji wyjściowych wojsk 
polskich dzieliła odległość 100 km, a kawaleria dystans ten miała pokonać, 
bez wsparcia piechoty w ciągu trzech dni. Rodziło to ryzyko odkrycia tego 
manewru przez bolszewików i prowadzenia z nimi walki. Piechota do walk 
w mieście, z dość silnym garnizonem bolszewickim miała się włączyć dopiero 
po upływie doby od rozpoczęte go przez kawalerię natarcia. Jako „szaleńczy”, 
ocenił ten plan szef Francuskiej Misji Wojskowej gen. Paul Henrys. Podobnie 
sceptycznym był gen. Stanisław Szeptycki. Plan wyprawy wileńskiej utrzy-
mywany był w ścisłej tajemnicy, poza jego autorami znali ten plan jedynie 
gen. Stanisław Szeptycki i gen. Antoni Listowski ze swoimi szefami sztabów. 
Pierwsze szczegółowe rozkazy w sprawie wyprawy wileńskiej, wydane zosta-
ły 10 i 11 kwietnia 1919 roku.

Zadanie zdobycia Wilna powierzono dwóm 
grupom operacyjnym: manewrowej grupie kawa-
lerii ppłk Władysława Beliny-Prażmowskiego, 
dysponującej 9 szwadronami kawalerii i pluto-
nem artylerii konnej oraz grupie gen. Edwarda 
Śmigłego-Rydza, składającej sie z 3 batalionów 
piechoty. Nad całością operacji zdobycia Wilna, 
dowództwo objął Józef Piłsudski, który 12 kwiet-
nia 1919 roku przybył na kwaterę do Skrzybow-
ców. Po koncentracji wojsk polskich, zakończo-
nej 15 kwietnia 1919 roku, wydał rozkaz opera-
cyjny uderzenia na Wilno i Lidę, wedle którego 
na Wilno nacierali ułani ppłk Beliny-Prażmow-
skiego i piechota gen. Rydza-Śmigłego, wojska 

ppłk Władysław 
Belina-Prażmowski
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gen. Zygmunta Lasockiego na Lidę, oddziały gen. 
Adama Mokrzeckiego na Baranowicze i Nowo-
gródek, zaś wojska gen. Antoniego Listowskiego 
na Łuniniec. W wyniku ofensywy wojsk polskich, 
po dwudniowych walkach - 17 kwietnia zdobyto 
Lidę, a 18 kwietnia Nowogródek. Ciężkie walki 
toczyły się nadal w pobliżu Baranowicz.

Dnia 16 kwietnia 1919 roku kawaleria ppłk 
Władysława Beliny-Prażmowskiego otrzymała 
zadanie przekroczenia o godz. 5.00 rano mostu 
na Dzitwie pod Mytem i marszu przez Krupę - 
Żyrmuny do Bieniakoni. Następnego dnia miała 

przejść do rejonu Turgiele, prowadząc działania demonstracyjne na Jaszuny, 
zaś o świcie 18 kwietnia 1919 roku zająć Wilno. Rozpoczynając marsz na Wil-
no, ppłk Belina-Prażmowski podzielił swoje siły na dwa zgrupowania, utwo-
rzone na bazie 1 pułku szwoleżerów pod komendą mjr. Gustawa Orlicz-Dre-
szera i 11 pułku ułanów pod dowództwem mjr. Mariusza Zaruskiego. Porusza-

jąc się traktem przez Kulbaki – Krupę - Wielkie 
Sioło - Żyrmuny, aż do Krupy nie natrafi ono na 
bolszewickie oddziały. Trudność w przemiesz-
czaniu się wojska stanowiły głównie wiosenne 
roztopy. Po dłuższym odpoczynku w Krupach, 
o godz. 10.15 straż przednia wkroczyła do Żyr-
mun. Szybkość marszu kawalerzystów wzrosła 
dopiero po wyjściu na szlak wileński. Za zgodą 
Józefa Piłsudskiego, nie osiągając nakazanego re-
jonu Bieniakoni, kawaleria Beliny zatrzymała się 
na kwaterach w rejonie Woronów - stacja Bastuny 
- Sokoły. Znaczne opóźnienie miała piechota gen. 
Rydza-Śmigłego, która do rejonu Żyrmun dotarła 
dopiero wieczorem.

Realizację planu wyprawy wileńskiej, zakłóciły nieudane próby zdobycia 
Lidy. Po rozpoznaniu sytuacji militarnej pod Lidą i Baranowiczami, Piłsudski 
zdecydował wieczorem 16 kwietnia o wstrzymaniu marszu wojsk na Wilno 
do czasu opanowania Lidy, Rozkaz ten do oddziałów gen. Rydza-Śmigłego 
i ppłk Beliny-Prażmowskiego nie dotarł, dlatego też kawaleria mimo trudno-
ści prowiantowych, wieczorem 17 kwietnia znalazła się w Wielkich Soleczni-

gen. Gustaw Orlicz-Dreszer

gen. Edward Rydz-Śmigły
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kach, a w godzinach rannych 18 kwietnia, całym już skoncentrowanym zgru-
powaniem w rejonie Pawłow – Turgiele, zaledwie 30 km od Wilna, oczekując 
dalszych rozkazów. Dnia 17 kwietnia do nacierających na Wilno oddziałów 
trafi ały sprzeczne rozkazy Piłsudskiego, który nakazywał wznowienie mar-
szu na Wilno, a następ-nie jego wstrzymanie. Wobec faktu, że piechota gen. 
Rydza-Śmigłego mogła wesprzeć, atakującą Wilno kawalerię, nie wcześniej 
niż za półtorej doby od rozpoczęcia ataku, ppłk Belina-Prażmowski, podjął 
ryzykowną decyzję samodzielnego zdobywania Wilno, dzieląc swe siły na 
dwie kolumny – zgrupowanie mjr. Zaruskiego, złożone z 11 i 4 pułku ułanów, 
kierujące się przez Miesiuczony, drogą na Rudomino, z zadaniem osiągnięcia 
północnego skraju lasu Dubniaki - Doły oraz zgrupowanie mjr. Gustawa Or-
licz-Dreszera, złożone z 1 pułku szwoleżerów, podążające za zgrupowaniem 
mjr Zaruskiego w odległości pół kilometra. Niewykryci przez bolszewików, 
dotarli ulani do wyznaczonego celu o godz. 2.45.

Atak na Wilno, kawaleria ppłk Beliny-Prażmowskiego rozpoczęła 19 
kwietnia 1919 roku o godz. 3.30 nie napotykając na rogatkach miasta bol-
szewickich posterunków. Zgodnie z planem ataku, o godz. 5.08 szwadrony 
mjr. Zaruskiego po niewielkim oporze zajęły 
dworzec kolejowy, zdobywając liczny tabor ko-
lejowy, w tym 13 parowozów, 450 wagonów to-
warowych, 2 składy pociągów osobowych i skład 
pociągu sanitarnego. Do niewoli wzięto 400 jeń-
ców. Zabezpieczenie i obronę dworca powierzono 
4 pułkowi ułanów, dowodzonemu czasowo przez 
rtm. Michała Nowickiego. Najważniejszym jed-
nak zadaniem było sformowanie składu pociągu 
do transportu piechoty z 2 DP Leg. Miasto za-
bezpieczano również od strony zachodniej, gdyż 
oddziały bolszewickie znajdowały się w Trokach, 
Landwarowie i w lasach nad rzeką Waką. Z półszwadronem jazdy na patrol do 
miasta, udał się mjr Gustaw Orlicz-Dreszer, zaś dwa plutony 1 szwadronu pod 
komendą por. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego dotarły na Plac Katedralny i roz-
poczęły szturm Góry Zamkowej, po zdobyciu której wyparły bolszewików 
z koszar znajdujących się w tym terenie. Oddział mjr. Zaruskiego, kierując 
sie ku ulicy Trockiej i Niemieckiej, a następnie ku Ostrej Bramie, opanował 
Klasztor Wizytek, biorąc do niewoli około 200 jeńców. Wydzielone do działań 
ofensywnych słabe oddziały mjr. Zaruskiego i mjr Orlicz-Dreszera posuwały 

gen. Mariusz Zaruski



Ryszard Stefaniak34

się w kierunku północnym, dążąc do opanowania lewobrzeżnej części Wilna. 
Żołnierzy polskich, spontanicznie wspierała polska ludność miasta, zwłasz-
cza młodzież, która zamierzała czynnie brać udział w walkach. Zaskoczenie 
bolszewickich żołnierzy trwało do godzin popołudniowych, nie potrafili oni 
bowiem zorganizować oporu, w panice i chaosie rzucali sie do ucieczki, kieru-
jąc się ku północnemu brzegowi Wilii lub ku torom kolejowym, prowadzącym 
do Wilejki. Opór stawiali w zasadzie tylko komisarze i komuniści. Do połu-
dnia 19 kwietnia, 11 pułk ułanów mjr. Mariusza Zaruskiego opanował znaczną 
cześć ulicy Niemieckiej i przyległe do niej ulice, nawiązując styczność bojową 
z 1 pułkiem szwoleżerów mjr Orlicz-Dreszera, który zamierzał opanować Plac 
Katedralny i zdobyć dostęp do Wilii. W południowej części miasta bolszewicy 
bronili się jedynie w odizolowanych punktach - na Placu Katedralnym, Łuki-
szkach i Pohulance. Polacy dokonali tego wyczynu przy niewielkich startach 
własnych, wynoszących dwóch zabitych i dziesięciu rannych, wzięli do nie-
woli 1200 jeńców, zdobyli znaczną ilość broni i wyposażenia wojskowego. 
Żołnierze polscy dotarli do linii, biegającej od Góry Zamkowej przez Plac 
Katedralny na Skopówkę, ulicami Dominikańską, Trocką, Wielką Pohulanką, 
Zawalną, Sadową do dworca kolejowego. Brak oddziałów szturmowych do 
opanowania całego miasta (tworzyły je wtedy zaledwie kilkudziesięcioosobo-
we grupy) oraz fizyczne wyczerpanie żołnierzy, spowodowały po południu 19 
kwietnia sytuację kryzysową w polskich szeregach.

W tym samym czasie zaczął wzrastać opór bolszewików, który był bardziej 
już zorganizowany, gdyż pojmani jeńcy byli żołnierzami formacji tyłowych. 
Bolszewicy przekonani o swoich możliwościach bojowych, podejmowali 
walkę w południowej części miasta, odważyli się nawet zaatakować dworzec 
kolejowy. Dlatego ppłk Belina-Prażmowski, dysponując jedynie dwoma ar-
matami, prowadził z nich ogień na wprost z odległości 200-400 metrów do na-
cierających kolumn bolszewickich, zaś śmiałym natarciem grupy mjr Orlicz-
-Dreszera, wyparto bolszewików na północny brzeg Wilii. Trudności wojsk 
polskich, pogłębiał brak amunicji karabinowej i zwiększające się straty własne 
w zabitych i rannych (sięgały kilku zabitych i kilkunastu rannych) oraz fakt, 
że prowadzono też walkę w miejscach zajętych już przez Polaków z cywilami 
- komunistami i wspierającymi ich Żydami. Brak rezerw, rosnące straty i wy-
czerpanie walką żołnierzy polskich spowodowały, że wieczorem 19 kwietnia 
bolszewicy uzyskali przewagę nad samotnie wałczącymi polskimi kawalerzy-
stami, grupując swoje oddziały w południowo-zachodniej części miasta i spo-
dziewając się nadejścia wsparcia z Landwarowa. Sytuację polskich kawalerzy-
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stów w Wilnie, odmieniło przybycie do miasta piechoty - 3 batalionu 1pp. Leg. 
pod dowództwem kpt. Władysława Złom-Langnera (17 ofi cerów, 820 szerego-
wych, 8 cekaemów). O świcie 20 kwietnia wszystkie oddziały polskie miały 
być gotowe do energicznego prowadzenia natarcia na wszystkich odcinkach, 
w celu opanowania całego Wilna. Od rana tego dnia, ciężar walk w Wilnie 
przejęła na siebie piechota, kawaleria prowadziła walkę tylko w ograniczonym 
zakresie, dlatego tempo działań piechoty nie było imponujące - od bolszewi-
ków oczyszczono południową cześć miasta z wyjątkiem dzielnicy Łukiszki 
i Zakręt. By opanować całe miasto siły polskie były niewystarczające, dlatego 
Józef Piłsudski zdecydował, by do walki o Wilno skierować 21 kwietnia nie-
mal całą 2 DP Leg.

W nocy 21 kwietnia 1919 roku odbyło się spotkanie ppłk Władysława Be-
liny-Prażmowskiego z gen. Edwardem Rydzem-Śmigłym, podczas którego 
obaj dowódcy ustalili zasady luzowania kawalerii przez piechotę 2 DP Leg. 
Wtedy też po zdaniu dowództwa nad wojskami walczącymi w Wilnie, ppłk 
Belina-Prażmowski wydał rozkaz do żołnierzy swego zgrupowania, w którym 
dziękował im za męstwo wykazane w czasie zdobywania miasta i nie czekając 
na fi nał tych walk, obwieścił zdobycie Wilna, sugerując jednocześnie, iż jest 
to niemal w całości zasługa kawalerii.

W Wielkanocny Poniedziałek 21 kwietnia 
o godz. 5.00, rozpoczęło się decydujące natarcie, 
mające na celu zajęcie Wilna, choć wcześniej już 
walkę rozpoczęły kompanie rozlokowane od rzeki 
Wilii wzdłuż ulicy Dąbrowskiego i dalej ulic: Mic-
kiewicza i Garncarskiej naprzeciw Łukiszek. Naj-
cięższe boje toczono w rejo-nie Placu Łukiskiego 
i Zielonego Mostu. W godzinach popołudniowych 
21 kwietnia 1919 roku Wilno było już w rękach 
polskich, co z entuzjazmem przyjmowała ludność 
polska, a z rozgoryczeniem Litwini, traktujący to 
miasto jako swą historyczną stolicę23.

23 A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1989, s.215-216; A. Piłsudska, Wspom-
nienia, Warszawa 1989, s.185-196 Warszawa 1989; Z. M. Musialik, Wojna Polsko-Bolsze-
wicka 1919-1920, s.21-24; A. Przybylski, Ofensywa na Wilno w kwietniu 1919 roku, 
Warszawa 1927; B. Waligóra, Walki o Wilno. Okupacja Litwy i Białorusi w 1918-1919 r. 
przez Rosję Sowiecką, Wilno 1938; T. Piskor, Wyprawa wileńska, warszawa 1919; R. Miro-
wicz, Edward Rydz-Śmigły, Warszawa 1988; s.50 52; Wilno wyzwolone. Jednodniówka na 
Zjazd Byłych Uczestników Walk o Wilno w dniach 10-11.XI.1930 r., Wilno 1930.

Odznaka pamiątkowa 
za zdobycie Wilna



Ryszard Stefaniak36

„Wilno okazało wojsku naszemu tyle prawdziwej sympatii 
i uczucia, ze można być pewnym jak największych wysiłków i posi-
wienia tego wojska dla ubezpieczenia miasta i kraju”

 gen. Edward Rydz-Śmigły

W czasie, gdy trwały jeszcze ostatnie walki do Bieniakoni wysłano spe-
cjalny pociąg, którym do miasta miał przybyć Piłsudski. Pociąg ten wjechał na 
dworzec wileński przy dźwiękach pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła” wjechał 
o godz. 18.00 21 kwietnia na dworzec wileński. Meldunek Naczelnemu Wo-
dzowi wu złożył gen. Edward Rydz-Śmigły, a w imieniu miejscowej ludności 
przemówił Józef Łastowski. Specjalną przemowę wygłosił też Juliusz Kaden-
-Bandrowski. Piłsudski po powitaniu z rodzina, w asyście szwadronu ułanów, 
entuzjastycznie pozdrawiany prze ludność polską, udał się w kierunku Placu 
Katedralnego. W katedrze odprawiona została specjalna dziękczynna msza 
święta, a po niej defi lada wojskowa oddziałów, nieprzebywających na linii 
frontu. Po uroczystościach tych, Piłsudski zapoznał się z sytuacją wojskowa 
w mieście i jego okolicach, nakazując gen. Rydzowi-Śmigłemu skoncentro-
wać uwagę się na silnym obsadzeniu i zabezpieczeniu Wilna24.

24 J. Kaden-Bandrowski, Wyprawa wileńska, Warszawa 1919, s. 45.

Józef Piłsudski dokonuje przeglądu wojsk po zajęciu Wilna w 1919 roku
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Następnego dnia, 22 kwietnia wydał do mieszkańców Wielkiego Księstwa 
Litewskiego odezwę, w której podkreślał, ze „ziemi tej, nie znającej wolno-
ści od stu kilkudziesięciu lat, wojsko polskie przynosi wolność i swobodę”,25 
a hołd „tej co w Ostrej świeci Bramie”, w otoczeniu wojskowych, oddał 27 
kwietnia 1919 roku uczestnicząc w dziękczynnym nabożeństwie i imponują-
cej defi ladzie wojskowej.

Tego dnia Naczelnik Pań-
stwa Józef Piłsudski wraz z ty-
siącami rodaków z Ziemi Wileń-
skiej i wojskiem polskim, modlił 
się żarliwie przed Cudownym 
Obrazem Matki Boskiej Ostro-
bramskiej, przechodząc na kola-
nach długie schody wiodące do 
Cudownej Kaplicy. Świadkiem 
tego zdarzenia był ówczesny 
Apostolski Nuncjusz Achilles 
Ratti, późniejszy papież Pius XI, 
który zaświadczał, że Piłsudski 
dał do poświęcenia dwa obrazki 

25 Z. M. Musialik, Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920, s.24.

Piłsudski na mszy świętej po wyzwoleniu Wilna w 1919 r

Msza święta dziękczynna w Ostrej Bramie 
27 kwietnia 1919 roku
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przedstawiające Ostrobramską, zawiesić je następnie nad łóżeczkami swych 
córek. Inny świadek tych wydarzeń, Tadeusz Święcicki wspominał: „Spojrza-
łem na Komendanta. Stał z twarzą zwróconą ku obrazowi Matki Bożej, oparty 
na szabli. Spod nasrożonych brwi ciężka łza spływała mu na wąsy”26.

Zajęcia przez Polaków Wilna, było szokiem dla bolszewików, którzy po-
stanowili miasto ponownie odzyskać i to jak najszybciej i w jak najkrótszym 
czasie, by nie dać wojskom polskim czasu na ściągnięcie posiłków i umoc-
nienie się w Wilnie. Dla bolszewików utrata tego oznaczała brak styczno-
ści bojowej z wojskami niemieckimi i upadek koncepcji, wedle której Wilno 
miało być stolicą planowanej Republiki Białorusko-Litewskiej Główne bol-
szewickie natarcie miało wyjść z Małodeczna, ale wcześniej ofensywne za-
dania wobec załogi Wilna, prowadzić miały pobite i rozproszone pododdziały 
Dywizji Litewskiej, koncentrujące się w rejonie Mojszegoły oraz zbierające 
się na zachód od Jewia, pułki Brygady Litewskiej i 7 pułk pograniczny. Gen. 
Rydz-Śmigły decydując o ofensywnej obronie rejonu Wilna, starał się ubiec 
ewentualne zamiary bolszewików i nie dopuścić do spokojnej koncentracji ich 
rozproszonych oddziałów. Dlatego polecił 1 pp Leg. przeprowadzenie wypadu 
w kierunku Landwarowa. Dlatego plan zaatakowania Wilna od zachodu, po-
krzyżował bolszewikom wypad 3 batalionu 1pp. Leg. pod komendą kpt. Złom-
-Langnera, który o świcie 23 kwietnia rozbił 300-osobowy pododdział bolsze-
wicki, dysponujący karabinami maszynowymi i dwoma działami. W pościgu 
za uciekającymi w kierunku na Nowe Troki i na Rynkonty bolszewikami, Po-
lacy zajęli stację kolejową i wieś Pietuchowo, gdzie rozproszono pododdziały 
7 pułku pogranicznego. Uprzedzając zaczepne zachowanie bolszewików od 
Niemenczyna, miasto to o świcie 22 kwietnia, obsadziła 2 kompania 1pp Leg., 
blokując drogę z Podbrodzia na Wilno. Po wieczornej, półgodzinnej walce 
w rejonie Parczewa, Polacy rozproszyli ponad 300-osobowy pododdział bol-
szewicki z karabinami maszynowymi i dwoma działami. Wspomniane walki 
były prowadzone przez forpoczty głównych sił bolszewickich, kierowanych 
do natarcia na Wilno. Dlatego, reagując na trudne położenie Wilna, z rejonu 
Lidy na pomoc miastu, wysłano 28 kwietnia 1 batalion 3pp Leg. pod komendą 
kpt. Wacława Zborowskiego, a 29 kwietnia do Wilna miały być skierowane: 2 
batalion 6 pp Leg. kpt. Mazura-Bochenka, a z rejonu Ejszyszek przez Jaszuny 
na Rudomino dwie kompanie piechoty z plutonem artylerii. Nim te posiłki 
dotarły do Wilna, gen. Rydz-Śmigły utworzył dwie grupy wojsk pod komendą 
mjr Mieczysława Mackiewicza, co spowodowało uszczuplenie wojsk pozosta-
26 R. Stefaniak, Częstochowa i Jasna góra a Józef Piłsudski i Jego idee, Częstochowa 2010, s.141;  

J. Wąsowicz, Maryja z Ostrej Bramy Strażniczka Polskich Kresów, Kraków 2017, s.45.
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jących w mieście. Dlatego też wileński garnizon, zasiliła grupa por. Zubosz-
-Kalińskiego z Niemenczyna i wyładowujący się w Wilnie 1 batalionem 3 pp 
Leg. kpt. Wacława Zborowskiego. 

Dnia 28 kwietnia pod Wilno podeszło silne zgrupowanie bolszewickie. Po 
ogłoszonym o godz. 18.00 alarmie, doszło do boju spotkaniowego. Bolszewicy 
oskrzydlili od południa polskie oddziały zmuszając je do odwrotu, ale nadzwy-
czajnym wysiłkiem Polacy, uniemożliwili bolszewikom wkroczenie do Wilna. 
Bolszewicy, atakujący Wilno od północy, od strony Mejszegoł, po ominięciu 
obsadzonych przez dwa szwadrony 1 pułku szwoleżerów Fabjaniszek, pomimo 
oporu zgrupowania kpt. Kruk-Kru-
szewskiego, dotarli 29 kwietnia 
w godzinach nocnych do przed-
mieść Wilna, ale miasta nie zdoby-
li. Skuteczną bowiem okazała się 
przyjęta przez gen. Edwarda Rydza-
-Śmigłego taktyka bronienia miasta 
nielicznymi, improwizowanymi 
pododdziałami. Okupiona jednak 
licznymi ofi arami27. I o Tych ofi a-

27 L. Wyszczelski, Mińsk 1919, Warszawa 2017, s.91-97.

Cmentarz wojskowy na Rossie
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rach nigdy nie zapomniał Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, który 
w swej ostatniej woli pisał - „Nie wiem czy nie zechcą mnie pochować na Wa-
welu. Niech! Niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie gdzie 
leżą moi żołnierze co w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako 
prezent pod nogi rzucili...”28.

Podczas pobytu w Wilnie, miał zamiar Piłsudski powołać rząd litewski na 
czele z Michałem Romerem. Projekt ten jednak upadł, gdyż przywódcy litewscy 
odmówili zgody na federację z Polską. Niepowodzeniem zakończyła się wy-
słana 28 maja 1919 roku do Kowna misja Stanisława Staniszewskiego, który 
miał prowadzić rozmowy z rządem litewskim w sprawie federacji z Polską oraz 
poszukiwać wpływowych, skłonnych do współpracy z Polską polityków litew-
skich, którzy mogli by utworzyć przychylny Polsce rząd. Niepowodzeniem za-
kończyła się również próba zorganizowania w Kownie polskiego puczu, który 
przez zbrojne wystąpienie odsunąłby od władzy przeciwników porozumienia 
z Polską i utworzył ugodowy rząd. Po zdobyciu Wilna Piłsudski nakazał prze-
grupowanie wojsk i uderzenie w kierunku Mińska białoruskiego. Zamiaru tego 
nie zrealizował z powo-du wyjazdu 29 kwietnia 1919 roku do Warszawy29.

Ponownie, bolszewicy zajęli Wilno w 1920 roku, a następnie w początkach 
sierpnia przekazali miasto, będącym z nimi w sojuszu Litwinom. Z Wilna zre-
zygnował też w Spa premier Władysław Grabski. Zatem każda próba opanowa-
nia przez Polskę tego miasta musiała prowadzić do konfliktu z Litwą i Ententą. 
Z Wilna jednak nie mógł zrezygnować Józef Piłsudski, zarówno ze względów 
osobistych, jak i politycznych. Dlatego już w drugiej połowie sierpnia rozpoczęły 
sie przygotowania do odzyskania Wilna, w wyniku tzw. buntu gen. Żeligowskie-
go w październiku 1920 roku. O genezie „buntu” gen. Lucjan Żeligowski, pisał:

„Marszałek ocenił sytuację. Bolszewicy oddali Wilno rządowi ko-
wieńskiemu. Polska nie może tu nic zrobić, gdyż nie pozwolą na to pań-
stwa koalicji i ponieważ w Spa Wilno zostało przez rząd polski oddane 
Litwie. Jeżeli teraz Wilna nie wyratujemy, to historia nam tego nie daruje. 
I nie tylko Wilna. Musimy odbudować Litwę. Może to zrobić tylko sama 
ludność - jej synowie w Litewsko-Białoruskiej Dywizji. Trzeba, aby ktoś 
wziął na siebie całą sprawę. Marszałek uważał, że tylko ja mogę to zro-
bić. Tylko, pamiętać należy, że wszystkich mamy przeciwko sobie, nawet 
społeczeństwo polskie, które nie rozumie sprawy litewskiej. „Może na-
stać chwila - mówił Marszałek - kiedy będzie miał Pan przeciwko sobie 
nie tylko opinię świata, ale i Polski. Może nastąpić chwila, że nawet ja 

28 A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935…s.696.
29 Z. M. Musialik, Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920, s.24.
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będę zmuszony pójść przeciw Panu. Trzeba to wszystko wziąć na siebie. 
Tego nie mogę rozkazać. Takich rzeczy się nie rozkazuje”. Po krótkim 
namyśle powiedziałem, że biorę na siebie całą sprawę”30.

Marsz na Wilno oddziały gen. Lucjana Żeligowskiego rozpoczęły o świe-
cie dnia 8 października 1920 roku, w sile 14 tys., żołnierzy. Następnego dnia, 9 
października we wczesnych godzinach popołudniowych żołnierze polscy wkro-
czyli do Wilna. O tym, że marsz ten jest „buntem” wiedzieli tylko ofi cerowie. 
Dnia 12 października 1920 roku gen. Żeligowski proklamował powstanie pań-
stwa - Litwy Środkowej, pozostającej tymczasowo pod opieką polskiego woj-
ska. W specjalnej deklaracji ogłosił:

„Ustanawiam i podaję do wiadomości powszechnej, co następuje: 
1. Zwierzchnią władzę na terenie Litwy Środkowej sprawuję ja, jako 
naczelny dowódca Litwy Środkowej. 2. Jako organ wykonawczy wła-
dzy zwierzchniej zostanie przeze mnie powołana Tymczasowa Komisja 
Rządząca. 3. Wszelkie dekrety będą ogłaszane za moim podpisem i kon-
trasygnatą odnośnego dyrektora departamentu Tymczasowej Komisji 
Rządzącej. 4. Terytorium państwowe Litwy Środkowej określa się przez 
granice, ustalone w traktacie litewsko-bolszewickim z 12 lipca 1920 roku 
oraz przez linię demarkacyjną polsko-litewską z czerwca 1920 r. 5. Jako 
godło Litwy Środkowej ustanawiam tarczę z Orłem i Pogonią. 6. Flagę 

30 A. Garlicki, Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej, dzieje Narodu i Państwa Polskiego , 
Warszawa 1989, s.68; „Niepodległość” , t.III, Londyn 1951, s. 164-165.

gen. Lucjan Żeligowski

Krzyż Zasługi Wojsk Litwy 
Środkowej
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czerwoną z Orłem i Pogonią ustanawiam jako fl agę państwa. 7. Wszyst-
kie dekrety tracą moc obowiązującą, o ile nie zostaną złożone do Sejmu 
Ustawodawczego Litwy Środkowej w dniu jego otwarcia”31.

O losach Wileńszczyzny miała zdecydować miejscowa ludność. Po wybo-
rach do lokalnego Sejmu Litwy Środkowej w 1922 roku, Sejm ten opowiedział 
sie za przynależnością Wilna i Wileńszczyzny do Polski. Tego politycznego fak-
tu Litwa nie uznała32.

Po zajęciu Wilna przez oddziały Lucjana Żeligowskiego, Marszałek Józef 
Piłsudski ufundował w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej małe votum, po-
zbawione jakichkolwiek tradycyjnych chrześcijańskich symboli, opatrzone na-
pisem; „Dzięki Ci Matko za Wilno”33.

31 A. Garlicki, Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej, dzieje Narodu i Państwa Polskiego, 
Warszawa 1989, s.68; W. Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze 
dokumenty 1912 - styczeń1924, warszawa 1924, s.418.

32 Szerzej sprawa buntu Żeligowskiego jest omówiona w: R. Stefaniak, Dziesięciolecie Zwy-
cięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej 1920-1930, Częstochowa 2020, s.108-138.

33 J. Wąsowicz, Maryja z Ostrej Bramy Strażniczka Polskich Kresów, Kraków 2017, s.45.

Votum Marszałka Piłsudskiego za wyzwolenie Wilna
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Bitwa pod Dyneburgiem

Marksistowska koncepcja „rewolucji światowej” zakładała, że po zwycię-
stwie w Rosji bolszewicy rozpoczną tryumfalny marsz na Zachód, by 

wspomóc „masy robotniczo-chłopskie” w ich rewolucjach. Pochód bolszewi-
ków musiał, siłą rzeczy, przejść przez ziemie polskie. W tych okolicznościach 
Józef Piłsudski próbował nawiązać współpracę z nowo utworzonymi krajami 
bałtyckimi: Łotwą, Estonią i Finlandią, które mogły, podobnie jak Polska, od-
czuwać zagrożenie potencjalną sowiecką agresją.

Plany Piłsudskiego napotkały na ciepłe przyjęcie ze strony narodowego rzą-
du łotewskiego, którego państwo już w chwili odrodzenia stało nad przepaścią. 
Wschodnią część kraju – Łatgalię – okupowali bolszewicy, południowa zaś 
znajdowała się w rękach łotewskich Niemców i sprzymierzonych z nimi „Bia-
łych”. Ich celem było utworzenie rosyjsko-niemieckiej Rosji Zachodniej. Taki 
sojusz byłych zaborców niepokoił Polaków. Wierne rządowi oddziały łotewskie 
wzmocnione nieoficjalnym sojuszem z Polską rozgromiły armię Rosji Zachod-
niej. Do bezpośredniej konfrontacji polsko-rosyjsko-niemieckiej nie doszło, ale 
sprawa znacznie zbliżyła Polskę i Łotwę.

30 grudnia 1919 roku Polska i Łotwa zawarły sojusz wojskowy. Rozpoczęło 
się planowanie wspólnej ofensywy, której celem było wyparcie bolszewików 
z Łotwy. Operacja, która miała rozpocząć się 3 stycznia, otrzymała kryptonim 
„Zima”. Sojusz polsko-łotewski regulował na korzyść Łotyszy kwestię Łatgalii, 
w której mieszkało wielu Polaków i która przed rozbiorami należała do Rzecz-
pospolitej. Dla Polski priorytetem wówczas była walka z bolszewikami i wyeli-
minowanie zagrożenia ataku Armii Czerwonej od północy. Strona polska liczyła 
także, że pomoc w utrzymaniu niepodległości przez Łotwę pozwoli nam wyne-
gocjować dostęp do łotewskich portów. W tym czasie nie były jeszcze ustalone 
kwestie przynależności Pomorza Gdańskiego i dostępu Polski do morza.

Piłsudski już na początku grudnia 1919 roku rozpoczął przygotowania do 
operacji łatgalskiej. Na jej bezpośredniego dowódcę wyznaczył generała Edwar-
da Śmigłego-Rydza, pozostawiając pod jego dowództwem 1. i 3. Dywizję Pie-
choty Legionów oraz 1. Brygadę Jazdy. Tę ostatnią jednostkę 17 grudnia prze-
niesiono na odcinek 8. Dywizji Piechoty. Generał nadal jednak dysponował nie-
małą siłą – ok.13 000 żołnierzy i 72 działami. Jego żołnierze otrzymali zimowe 
umundurowanie i hełmy oraz broń strzelecką. Generał Śmigły-Rydz i jego szef 



Aneta Nowicz-Budziszewska44

sztabu major Tadeusz Kutrzeba oszacowali, że Grupa Operacyjna osiągnie goto-
wość do działań zaczepnych 25 grudnia 1919 roku.

Plan operacji „Zima” przewidywał jednoczesne uderzenie pięcioma grupa-
mi. Najważniejsze zadanie przypadło I Brygadzie Piechoty Legionów, wówczas 
dowodzonej przez podpułkownika Józefa Olszynę-Wilczyńskiego. Przewidzia-
no, że wykona on natarcie sześcioma batalionami z 1. i 5. Pułku Piechoty Legio-
nów, wspieranymi przez trzy baterie z 1. Pułku Artylerii Polowej i trzy baterie 
z 1. Pułku Artylerii Ciężkiej. Wspomniane oddziały – tzw. Grupa Przełomowa 
– miały zająć Dyneburg, osłonić miasto od północy przed możliwą interwen-
cją zbrojną Litwinów i dążyć do nawiązania łączności z Łotyszami. Ci ostatni, 
działając w dwóch kolumnach, po pobiciu czerwonoarmistów, powinni uzy-
skać łączność z Grupą Przełomową i zatrzymać Litwinów, gdyby zaszła taka 
potrzeba. Generał Śmigły-Rydz stwierdzał: „Rozpoczęcie operacji, tj. ataku na 
Dźwińsk, zależy od takiego zamarznięcia Dźwiny, aby po lodzie mogły przejść 
nawet ciężkie baterie. Grubość lodu musi wynosić minimalnie 20 cm”34.

Powodzenie operacji zależało od sukcesu Grupy Przełomowej podpułkow-
nika Olszyny-Wilczyńskiego. To jej 1. Pułk Piechoty Legionów majora Włady-
sława Dragata i 5. Pułk Piechoty Legionów majora Stefana Dąb-Biernackiego 
miały wkroczyć do miasta i Cytadeli. Lewym (zachodnim) sąsiadem Olszyny-
-Wilczyńskiego była Grupa Turmont, której trzon stanowiły dwa bataliony 28. 
Pułku Piechoty, wspierane pociągiem pancernym „Śmigły”. Prawym (wschod-
nim) sąsiadem pozostawała grupa podpułkownika Karola Udałowskiego, sfor-
mowana z oddziałów 3. DP Legionów. Grupę Rezerwową tworzył 6. Pułk Pie-
choty Legionów. Wszystkim grupom zapewniono wsparcie artyleryjskie.

I Brygada Piechoty Legionów i 3. Dywizja Piechoty Legionów miały prze-
prawiać się przez Dźwinę w miejscach wyznaczonych przez kapitana Ludwika 
Hickiewicza. Kluczowy kierunek natarcia miał przebiegać wzdłuż osi tworzonej 
przez linię kolejową Dyneburg – Rzeżyca. Plan zakładał możliwość ubiegnięcia 
polskiego ataku na Dyneburg przez Litwinów. W takiej sytuacji przewidziano 
usunięcie ich z zajętego terenu siłą, m.in. z użyciem artylerii. Stanowisko dowo-
dzenia generała Śmigłego-Rydza mieściło się w dworze na wzgórzu w Kałku-
nach, naprzeciwko Dyneburga. Generał dysponował pociągiem, który również 
był jego kwaterą dowodzenia. Na stacji w Kałkunach stał jeszcze pociąg sanitar-
ny oraz wagony z amunicją i żywnością.

Wojska łotewskie składające się z 3. Mitawskiego Pułku Piechoty i 9. Pułku 
Piechoty miały nacierać z linii rzek Dubna (prawego dopływu Dźwiny) wzdłuż 

34 CAW, I. 312.44.1, Plan operacji na Dźwińsk z 16 grudnia 1919 r.
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Dźwiny w kierunku Dyneburga. Podległą generałowi Śmigłemu-Rydzowi ło-
tewską grupę powierzono dowódcy 1. Kurlandzkiej (Kurzemskiej) Dywizji 
Piechoty podpułkownikowi Jānisowi Puriņšowi. Przy łotewskich dowództwach 
umieszczono polskich oficerów łącznikowych.

2 stycznia 1920 roku odbyła się ostatnia odprawa przed operacją. Uczestni-
czyli w niej obok generała Śmigłego-Rydza m.in. podpułkownik Olszyna-Wil-
czyński, dowódca 3. DP Legionów, generał Leon Berbecki, odpowiedzialny za 
działania artylerii podpułkownik Juliusz Rómmel i pułkownik A. Veiss, który 
otrzymał stanowisko II szefa sztabu. W czasie spotkania potwierdzono harmo-
nogram natarcia, w tym cele, jakie zamierzano osiągnąć następnego dnia.

Dużą rolę w czasie działań wojennych odgrywała pogoda. Mrozy, 25-30 
stopni poniżej zera skuwały Dźwinę. Lód miejscami miał nawet pół metra gru-
bości, co umożliwiało przejście bateriom z 1. Pułku Artylerii Polowej. Przebycie 
zasp śnieżnych przykrywających pola i mniej uczęszczane drogi przez piechotę 
i tabory wiązało się z dużym wysiłkiem.

3 stycznia 1920 roku o 4.15 jako pierwszy z Grupy Przełomowej wyszedł na 
pozycje wyjściowe II Batalion 1. Pułku Piechoty Legionów dowodzony przez 
kapitana Stanisława Kozickiego. Żołnierze zostali uszeregowani w pięć linii ty-
raliery. Towarzyszyli im oficerowie artylerii mający sygnałami rakiet kierować 
ogniem dział. Każdy z żołnierzy został wyposażony w tzw. żelazne porcje żyw-
ności tj. konserwę mięsną i dwie paczki sucharów. Żołnierze klęczeli w śnie-
gu w oczekiwaniu na dźwięk gwizdków podrywających ich do ataku. Drzewa 
i krzaki dawały im osłonę przed nieprzyjacielem, który od czasu do czasu rakie-
tami oświetlał zamarznięte koryto rzeki.

Kilka minut po 6.00 batalion bez przeszkód przekroczył rzekę i zaczął 
okrążać Dyneburg od wschodu. Po zmianie kierunku natarcia żołnierze zaczęli 
wdzierać się do miasta od północy. Trzy godziny później żołnierze czołowej 
8. Kompanii uderzeniem na bagnety rozproszyli czerwonoarmistów, zagarnęli 
dwa działa, kilka koni, dwa karabiny maszynowe i pojmali kilkunastu jeńców. 
Następnie batalion przesunął się w kierunku torów linii Dyneburg – Rzeżyca. 
Porażką zakończyła się próba zatrzymania batalionu przez rosyjski pociąg pan-
cerny. Przed 12.00 żołnierze, tocząc utarczki, zaczęli wchodzić na przedmieścia 
Dyneburga. Poszczególne kompanie zajmowały kolejne cele. Godzinę później 
czerwonoarmiści opuścili Cytadelę, którą obsadziła 8. Kompania. Jednocze-
śnie zdobyto dworzec towarowy i pasażerski Dworzec Petersburski. W cięż-
kich bojach o Złotą Górę odznaczył się dziewiętnastoletni sierżant Aleksander 
Strigl z 7. Kompanii. Zdobył on karabin maszynowy i skierował jego ogień na 
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nieprzyjaciela. Zdobycie Złotej Góry, a później jej utrzymanie zadecydowały 
o polskim powodzeniu. Do odparcia rosyjskich kontrnatarć przyczynił się pluton 
karabinów maszynowych z karabinami Hotchkiss. W toku walk 7. Kompania 
zdobyła cztery lokomotywy, 47 wagonów, pięć karabinów maszynowych i zma-
gazynowaną w jednym z pociągów żywność.

Krwawe walki w mieście stoczył także I Batalion 1. Pułku Piechoty Legio-
nów, któremu towarzyszył major Dragat. Jego 1. Kompania zwycięsko starła się 
z czerwonoarmistami z 30. Pułku Strzelców w rejonie folwarku Majak. Walczo-
no tam na bagnety i z wykorzystaniem karabinów maszynowych. W pościgu za 
nieprzyjacielem żołnierze 1. Kompanii dotarli na ulicę Warszawską, a następnie 
wtargnęli na duży plac z centralnie postawioną cerkwią. Po zdobyciu świątyni 
żołnierze wciągnęli na jej wieżę karabiny maszynowe, których ogień ścigał co-
fającego się wroga. Tymczasem 4. Kompania uczestniczyła w walkach o dwo-
rzec towarowy i Dworzec Petersburski, na tym ostatnim wspierając żołnierzy 
z II Batalionu. W rejonie folwarku Beze 2. Kompania została zaskoczona przez 
trzykrotnie silniejszy rosyjski oddział wycofujący się z centrum miasta. Sytuację 
uratował podporucznik Wasiutyński, błyskawicznie organizując i prowadząc 
skuteczny kontratak na bagnety. 

Około godziny 15.00 Dyneburg znalazł się w polskich rękach. Północno-
-wschodnią część miasta oraz Dworce Ryski i Petersburski obsadzili żołnierze 
I Batalionu. Cytadelę i pozostałe dzielnice zajmował II Batalion. Wieczorem 
załogę wzmocnił I Batalion 6. Pułku Piechoty Legionów. Do zdobytego miasta 
przybyło też trzech łotewskich oficerów mających status oficerów łącznikowych. 
Zwycięstwo dwóch batalionów 1. Pułku Piechoty Legionów miało niemałą cenę. 
Życie oddało 12 żołnierzy, rany odniosło 37, a ośmiu zaginęło (prawdopodobnie 
dostało się do niewoli). Polacy zdobyli trzy działa, 12 karabinów maszynowych, 
25 koni i 436 jeńców, a także bogaty tabor kolejowy. Polskie dowództwo uznało, 
że 30. i 474. Pułki Strzelców zostały rozbite i utraciły na pewien czas zdolność 
prowadzenia działań bojowych.

Pozostałe oddziały Grupy Operacyjnej generała Śmigłego-Rydza również 
odniosły sukces. III Batalion 1. Pułku Piechoty Legionów kapitana Władysła-
wa Langnera pokonał pod Lotikami w ciężkim, wielogodzinnym boju oddzia-
ły z 29. i 30. Pułku Strzelców, wycofujące się z Dyneburga. W walkach tych 
batalion stracił dziewięciu zabitych i 33 rannych żołnierzy. Natomiast 5. Pułk 
Piechoty Legionów, operujący na prawym skrzydle Grupy Przełomowej, po roz-
biciu 28. Pułku Strzelców, zajął wieś Mozule.

Żołnierzom Grupy Przełomowej cały czas towarzyszyły baterie z 1. Pułku 
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Artylerii Polowej. Ich ogień, podobnie jak karabinów maszynowych, utrudniał 
wrogowi organizację większej i skutecznej akcji, rozpraszał czerwonoarmistów 
i zadawał im straty.

Późnym wieczorem generał Śmigły-Rydz wydał rozkaz, w którym podsu-
mował rezultaty walk stoczonych 3 stycznia i określał zadania na najbliższe 
godziny i dni. Następnie rozkazał, aby część sił łotewskich utworzyła kordon 
przeciwlitewski od Kazimiryszek po dyneburską Cytadelę. Dowódcą garnizonu 
miasta mianował majora Bolesława Popowicza. Jego zadaniem było zorganizo-
wanie „(…) obrony Dźwińska, jako ewentualnego przyczółka mostowego, ze 
specjalnym zwróceniem uwagi na obronę toru kolejowego Psków – Dźwińsk”35.

Wyzwolony Dyneburg robił przygnębiające wrażenie. Większość budynków 
wymagała gruntownego remontu, a niektóre rozebrania. Dramatycznie brako-
wało żywności i opału. Biorący udział w walkach o miasto poeta i żołnierz pod-
porucznik Władysław Broniewski zapisał: „(…) wszystko jakieś przydławione, 
bojaźliwe, nienawistne (…). Ulice szerokie, zadrzewione, drzwi i okna poza-
mykane, domki małe i brudne, dużo kazionnych (Żydów), co nadaje miastu typ 
wybitnie rosyjski”36.

35 CAW, I. 312.44.1, Rozkaz gen. E. Śmigłego-Rydza wydany o godz. 22 dnia 3 stycznia 1920 r.
36 W. Broniewski, Pamiętniki 1918-1922, Warszawa 1987, s. 156.

Warta polska w forcie dźwińskim po jego zdobyciu; 1920
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W ciągu następnych dni I Brygada Piechoty Legionów zajęła rejon fol-
wark Wyszki – stacja kolejowa Dubno, a oddziały łotewskie stację Malinów-
kę. Między tymi miejscowościami, położonymi na linii kolejowej wychodzącej 
z Dyneburga, doszło do kolejnego spotkania żołnierzy obu narodowości. Próby 
powstrzymania polsko-łotewskich kontrataków skończyły się porażkami czer-
wonoarmistów. 12 stycznia generał Śmigły-Rydz podporządkował przejściowo 
podpułkownikowi Olszynie-Wilczyńskiemu 3. Mitawski Pułk Piechoty.

Dowódca radzieckiej 15. Armii komarm August I. Kork nie pogodził się 
z utratą linii Dźwiny i Dyneburga. Pośpiesznie przygotował plan operacji mają-
cej przywrócić linię frontu z 3 stycznia. Operacja rozpoczęta pod koniec pierw-
szej dekady stycznia, przyniosła atakującym kolejną porażkę. Żołnierze genera-
ła Śmigłego-Rydza energicznie zepchnęli oddziały 4. Dywizji Strzelców w kie-
runku wyżyny między jeziorami Raźno i Nerza.

Tymczasem Rosję niepokoiła perspektywa zawiązania przez Polskę, Łotwę 
i inne państwa nadbałtyckie trwałego porozumienia wojskowego. W tej sytuacji 
dyplomacja RFSRR dyskretnie, aby nie wywołać polskiego przeciwdziałania, 
występowała wobec Łotyszy z rozejmowymi propozycjami, zaspokajającymi 
niemal wszystkie ich terytorialne aspiracje.

16 stycznia 1920 roku Polska i Łotwa podpisały nowe porozumienie wojsko-
we, które pozostawiało dowództwo nad działaniami generałowi Śmigłemu-Ry-
dzowi. Zgodnie z porozumieniem przesunięto dalej na wschód linię, jaką miały 
osiągnąć sprzymierzone oddziały. Uzgodniono, że strona polska nadal będzie 
utrzymywała na froncie dwie dywizje (30 000 ludzi), a łotewska cztery pułki 
i oddział Landwehry (10 000) ludzi. Polskie dywizje miały pozostać na prawym 
brzegu Dźwiny do czasu uznania przez Łotewskie Naczelne Dowództwo, że 
jest w stanie samodzielnie obsadzić cały front. Pod ochroną polskiego oddziału 
miały pozostać most kolejowy przez rzekę i odcinek torów między tym mostem 
a Cytadelą. W tej ostatniej Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego zamierzało 
możliwie długo zatrzymać swój garnizon, lecz tylko na czas wojny z radziecką 
Rosją.

Działania wojsk sojuszniczych rozwijały się zgodnie z założonymi planami. 
I Brygada Piechoty 1. DP Legionów i 3. DP Legionów zajmowały po walkach 
kolejne części Łatgalii. 3. DP Legionów po złamaniu oporu nieprzyjaciela wy-
zwoliła Rosicę i doszła do rzeki Sarjanki. W tym czasie żołnierze podpułkownika 
Olszyny-Wilczyńskiego stoczyli ciężki, dziesięciodniowy bój w rejonie Polisz-
czyna, zwycięsko zakończony 3 lutego 1920 roku. Bito się w mrozie sięgającym 
około 30 stopni poniżej zera, w śniegu miejscami tworzącymi głębokie, niemal 
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nie do przebycia zaspy. W polskim ogniu prawie całkowitej zagładzie uległy 
cztery pułki strzelców z 11 Dywizji Strzelców. Z około 3000 czerwonoarmistów 
zostało jedynie kilkuset. Pozostali polegli, odnieśli rany i kontuzje, dostali się 
do niewoli lub zdezerterowali. Strona polska straciła 18 poległych, miała 51 ran-
nych i ponad 700 żołnierzy z odmrożeniami. Znakomicie sprawili się Łotysze, 
którzy zajęli rejon jeziora Razno i Rzeżycę. Do końca stycznia wyzwolono całą 
Łatgalię.

27 stycznia do Dyneburga przybył Józef Piłsudski, aby spotkać się z gene-
rałem Jānisem Balodisem i delegacją miasta. Naczelnik Państwa oczekiwał, że 
wspólna operacja w Łatgalii zapoczątkuje trwałą współpracę wojskową opartą 
na wiążącym traktacie.

Zawarcie 30 stycznia 1920 roku rozejmu między Łotwą a RFSRR było dla 
Polski nieprzyjemną niespodzianką. Ryga zajmując Łatgalię scaliła całe łotew-
skie terytorium i nie widziała korzyści w kontynuowaniu wojny z radziecką Ro-
sją. Wśród jej polityków zaczęły rodzić się obawy przed niekorzystnymi dla 
nich rozstrzygnięciami związanymi z ustalaniem granicy polsko-łotewskiej. Po-
wodem tlącej się waśni była przyszłość sześciu gmin powiatu iłłuksztańskiego, 
zamieszkałych przez 18 000 ludzi, w tym przez ok.6200-9200 Polaków (w za-
leżności od liczących).

Po licznych pertraktacjach Łotysze ostatecznie odrzucili polski projekt 
konwencji wojskowej. W marcu 1920 roku łotewski minister spraw zagranicz-
nych Zigfrīds Meierovics zakomunikował, że zamierza rozpocząć negocjacje 
pokojowe z radziecką Rosją. W Warszawie pojawiły się nawet nieprawdziwe 
pogłoski, że Łotwa może odstąpić część Łatgalii radzieckiemu państwu. W tej 
sytuacji wycofywanie wojsk polskich z Łatgalii przebiegało z opóźnieniem. 
Ostatecznie 22 marca podjęto decyzję o rozwiązaniu Grupy Operacyjnej genera-
ła Śmigłego-Rydza. W połowie kwietnia Polacy przekazali Łotyszom Dyneburg, 
zatrzymując dla siebie garnizon w Cytadeli oraz część powiatu iłłuksztańskiego.

W lipcu 1920 roku, w okresie przejściowych klęsk polskich ponoszonych 
w walce z Frontem Zachodnim Michaiła N. Tuchaczewskiego, NDWP wycofało 
żołnierzy z dyneburskiej Cytadeli oraz utraciło sporne gminy Iłłukszty. Podpi-
sanie przez Łotwę 11 sierpnia 1920 roku traktatu pokojowego z radziecką Rosją 
zostało przez polską opinię publiczną uznane niemal za zdradę. Po zajęciu Wil-
na przez generała Lucjana Żeligowskiego nastąpiło dalsze pogorszenie stosun-
ków polsko-łotewskich. Na Łotwie obawiano się polskiego imperializmu, który 
mógłby zmienić granicę polsko-łotewską. Łotysze zdecydowali się udzielić Li-
twinom militarnej pomocy w wypadku poszerzenia akcji generała Żeligowskie-
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go na Kowno. Zatem słusznie Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oba-
wiało się, że Łotwa dyplomatycznie wesprze Litwę w jej zabiegach o odzyska-
nie Wilna i Wileńszczyzny oraz że będzie się starała ograniczyć autorytet Polski 
wśród państw nad Bałtykiem. Mimo napiętej sytuacji jednak ani Piłsudski i rząd 
w Warszawie, ani premier Łotwy nie chcieli zaostrzenia sytuacji. Stopniowo 
stosunki między oboma państwami uległy poprawie. Nie wróciły jednak do po-
ziomu z końca 1919 roku, okresu, w którym zaistniała szansa na zawiązanie 
trwałego sojuszu. Ich istotę ze strony Łotwy dobrze oddają słowa ministra Meie-
rovicsa z 13 lutego 1921 roku: „Wobec Polski należy prowadzić poprawną, ale 
powściągliwą politykę. Nie ma możliwości zbliżenia, póki Polska nie wyjaśni 
swych stosunków z Rosją i Litwą”37.

Polska pomoc Łotwie kosztowała życie 107 poległych i aż 684 zmarłych 
z odmrożeń żołnierzy. 2129 żołnierzy odniosło rany. Polskich bohaterów pocho-
wano na kilkunastu cmentarzach, w samym Dyneburgu na trzech. Na cmentarzu 
wojennym na Słobódce spoczęło 237 Polaków, w tym ponad 70 odznaczonych 
Orderem Virtuti Militari. Kilkudziesięciu polskich żołnierzy spoczywa również 
na cmentarzach katolickim i luterańskim przy ulicy 18 Novembra. Na cmentarzu 
katolickim w Krasławiu spoczywa 87 żołnierzy, w większości z 3. DP Legio-
nów. Wielu żołnierzy znalazło miejsce spoczynku w bezimiennych mogiłach 
w Jankieliszkach, Wyszkach i innych miejscowościach. Miejsca te są otaczane 
szacunkiem i opieką.

Walki toczone nad Dźwiną i w rejonie Dyneburga pod koniec 1919 i w stycz-
niu 1920 roku to ważny rozdział wojny między związanymi sojuszem Polską 
i Łotwą a radziecką Rosją. Zwycięsko przeprowadzona przez sojuszników 
operacja „Zima” umocniła autorytet polskiego państwa i jego siły zbrojnej, 
wzmocniła łotewską państwowość i tym samym pokazała korzyści płynące ze 
współdziałania w obliczu wspólnego wroga. Współpraca polsko-łotewska miała 
być zachętą dla pozostałych państw nadbałtyckich, znajdujących się w trudnej 
sytuacji. W Warszawie spodziewano się, że działania wojsk polskich i łotew-
skich zmuszą Rosję do rezygnacji z przesuwania granic na zachód kontynentu, 
a w sprzyjających okolicznościach przyczynią się do upadku bolszewickiego 
reżimu. Ostatecznie nie zostały zrealizowane zamierzenia Naczelnika Państwa 
i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego stworzenia systemu sojuszy państw 
graniczących z radzieckimi republikami.

37 Cyt. za: P. Łossowski, Łotwa nasz sąsiad. Stosunki polsko-łotewskie w latach 1918-1939, 
Warszawa 1990, s. 21.
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Kijów 1920 r.

Wyprawa kijowska w 1920 r. w zamysłach jej twórcy – Naczelnika Pań-
stwa Józefa Piłsudskiego – była realizacją jego planów politycznych 

odbudowy Polski zwanych koncepcją federacyjną. Przez przeprowadzenie 
owej wyprawy Józef Piłsudski chciał osiągnąć dwa cele – jeden polityczny, 
drugi wojskowy, w jego zamysłach bardzo ważne dla trwałości tworzącego się 
państwa polskiego.

Celem politycznym było ustanowienie niepodległego państwa ukraińskiego 
ze stolicą w Kijowie, co miało oddzielić Polskę od Rosji38. Celem wojskowym 
było pobicie wojsk bolszewickich ugrupowanych na Ukrainie, a następnie 
przerzucenie wojsk polskich na front białoruski i pokonanie zgromadzonych 
tam wojsk bolszewickich, które – jak donosiły meldunki polskiego wywiadu – 
miały dokonać decydującego uderzenia na Polskę. Dla osiągnięcia założonych 
celów w dniu 21 kwietnia 1920 r. podpisano umowę z rządem Ukraińskiej 
Republiki Ludowej pod wodzą Semena Petulry.

38 N. Davies, Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Kraków 
1997, s. 100-103.

Rok 1920. Józef Piłsudski i Semen Petlura w otoczeniu o� cerów
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W umowie tej strona polska uznała prawo Ukrainy do niepodległego bytu 
państwowego, ustalono tam również przebieg granicy między Polską a Ukrainą: 
„...na północ od rzeki Dniestru wzdłuż rzeki Zbrucz, a następnie wzdłuż byłej 
granicy między Austro-Węgrami a Rosją do Wyszegródka, a od Wyszegródka 
na północ przez wzgórza Krzemienieckie, a następnie po linii na wschód od 
Zdołbunowa, następnie wzdłuż wschodnich granic administracyjnych powiatu 
równieńskiego, dalej na północ wzdłuż granicy byłej guberni mińskiej do prze-
cięcia jej przez rzekę Prypeć, a następnie Prypecią do ujścia jej”39.

Uzupełnieniem powyższej umowy była tajna konwencja wojskowa zawar-
ta 24 kwietnia 1920 r., w której uregulowano sposób współpracy wojsk pol-
skich i ukraińskich, sprawy ich zaopatrzenia w żywność, środki transportu, po-
działu zdobytych materiałów wojennych, podległość operacyjną wojsk ukra-
ińskich oraz sposób przekazywania stronie ukraińskiej opanowanych terenów. 
Równocześnie strona polska zobowiązywała się do uzbrojenia i wyposażenia 
trzech dywizji ukraińskich zgodnie z etatami dywizji polskich40. 

Dla przeprowadzenia operacji kijowskiej oddziały Wojska Polskiego zo-
stały ugrupowane w: 2 Armię dowodzoną przez gen. Antoniego Listowskiego 
39 W. A. Serczyk, Dzieje Polski 1918-1939. Wybór materiałów źródłowych, Kraków 1990, s. 

84-86.
40 Ibidem, s. 86-89. L. Wyszczelski. Kijów 1920, Warszawa 1999, s. 32-33.

Rok 1920. Rozmowa Semena Petlury i gen. Edwarda Rydza-Śmigłego
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(13 i 15 Dywizje Piechoty oraz ukraińska Dywizja Piechoty ppłk. Bezruczko), 
3 Armię gen. Edwarda Rydza-Śmigłego (Grupa Operacyjna gen. E. Rydza-
-Śmigłego, Grupa płk. Józefa Rybaka, Dywizja Jazdy gen. Jana Romera, 4 
Dywizja Piechoty) oraz 6 Armię gen. Wacława Iwaszkiewicza (5, 12 i 18 Dy-
wizje Piechoty)41. Główne zadanie ataku w kierunku Kijowa otrzymała Grupa 
Operacyjna gen. Edwarda Rydza-Śmigłego w składzie: 1 Dywizja Piechoty 
Legionów, częstochowska 7 Dywizja Piechoty, 3 Brygada Jazdy42.

Strona bolszewicka, pod osłoną pozorowanych propozycji i rozmów poko-
jowych, przygotowywała się do wojny z Polską. Lew Trocki w dniu 15 grudnia 
1919 r. mówił o „rzuceniu się na Polskę” po pokonaniu wojsk Antona Deniki-
na w rosyjskiej wojnie domowej. Do walk o Ukrainę w 1920 r. strona rosyjska 
przygotowała swe wojska ugrupowane w składzie: 12 Armii pod dowództwem 
Siergieja Mieżanikowa (44, 47, 58 Dywizje Strzelców, 17 Brygada Jazdy) ze 
sztabem w Kijowie i 14 Armii, którą dowodził Hieronim Uborewicz (21, 41, 
45, 60 Dywizje Strzelców, 8 Dywizja Jazdy) ze sztabem w Odessie, tworzą-
cych Front Południowo-Zachodni pod dowództwem Aleksieja Ilicza Jegoro-
wa. Całą Armią Czerwoną dowodził Siergiej Siergiejewicz Kamieniew43.

22 kwietnia 1920 r. wieczorem na front ukraiński udał się Wódz Naczel-
ny Wojska Polskiego i Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski. Polskie natarcie 
rozpoczęło się zgodnie z planem 25 kwietnia 1920 r. Zamiarem strony pol-
skiej było szybkie zajęcia niezwykle ważnego węzła kolejowego i drogowego 
w Koziatyniu oraz Żytomierza i Berdyczowa, co pozwalało na rozdzielenie sił 
rosyjskich, a następnie okrążenie i zniszczenie obu rosyjskich Armii: 12 i 14. 
Grupa Operacyjna gen. Edwarda Rydza-Śmigłego siłami 1 Dywizji Piechoty 
Legionów gen. Edwarda Rydza-Śmigłego oraz 7 Dywizji Piechoty płk. Karo-
la Schuberta zaatakowała Żytomierz. Równolegle do owych działań Dywizja 
Jazdy gen. Jana Romera rozpoczęła zagon kawaleryjski na Koziatyn. Żyto-
mierz opanowano już 26 kwietnia. Znacznymi sukcesami mogła pochwalić 
się tutaj częstochowska 7 Dywizja Piechoty osłaniająca skrzydła 1 Dywizji 
Piechoty Legionów, jej oddziały dotarły tego dnia do linii kolejowej Korosteń 
– Żytomierz, obsadzając ważny węzeł kolejowo-drogowy w Toporyszczach44. 
W nocy z 26 na 27 kwietna 1920 r. żołnierze 4 Dywizji Piechoty opanowa-
li Korosteń, Dywizja Jazdy gen. J. Romera 27 kwietnia zdobyła Koziatyń – 

41 Ibidem, s. 61-62.
42 Ibidem, s. 62, 64.
43 Ibidem, s. 60.
44 Ibidem, s. 31, 80, 81, 82. L. Mastalski, 7 Dywizja Piechoty w latach 1918-1939, Częstochowa 

2012, s. 151, 483.
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w obu miejscowościach zdobyto znaczny tabor kolejowy. Natomiast 7 Dy-
wizja Piechoty osiągnęła w tym dniu wyznaczony jej wcześniej do zdobycia 
Radomyśl. 27 kwietnia 1920 r. to bardzo ciężkie walki o Malin, co wynikało 
ze świadomości Rosjan, że w razie polskiego sukcesu ich droga odwrotu do 
Kijowa zostanie zamknięta. W bitwie tej ranny został inny częstochowianin, 
dowódca 1 Pułku Szwoleżerów – mjr Gustaw Orlicz-Dreszer45.

Na innych odcinkach frontu na Ukrainie strona polska również odnosiła 
sukcesy. 27 kwietnia 15 Dywizja Piechoty zajęła Berdyczów, aby dzień póź-
niej wkroczyć do Koziatyna. Żołnierze 13 Dywizji Piechoty 26 kwietnia 1920 
r. stoczyli ciężki bój z bolszewicką 44 Dywizją Strzelców o wieś Tucza, biorąc 
ok. 3000 rosyjskich jeńców do niewoli. W działaniach ofensywnych polskiej 6 
Armii uczestniczył kolejny częstochowianin – płk. Marian Żegota-Januszajtis 
– dowodzący wówczas 12 Dywizją Piechoty z zadaniem natarcia wzdłuż linii 
kolejowej Płoskirów – Żmierynka, co zakończyło się całkowitym sukcesem 
już 27 kwietnia 1920 r.46.

Wobec – jak się wydawało – olśniewających sukcesów polskich, przed 
Grupą Operacyjną gen. Edwarda Rydza-Śmigłego postawiono kolejne zadanie 
pościgu za wciąż cofającymi się i unikającymi bitwy walnej wojskami rosyj-
skimi. W pościgu tym uczestniczyły, specjalnie utworzone dwie grupy szyb-
kie. Z 7 Dywizji Piechoty grupę tą tworzyła 13 Brygada Piechoty z zadaniem 
45 L. Wyszczelski, op. cit, s. 83-85.
46 Ibidem, s. 87-90. M. Witkowska, Marian Żegota-Januszajtis (1889-1973), [w:] Częstocho-

wianie w drodze do Niepodległej, Częstochowa 2018, s. 58.

mjr Gustaw Orlicz-Dreszer
Marian Żegota-Januszajtis 
w mundurze generalskim
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zajęcia Charlejówki. 3 Brygada Jazdy otrzymała zadanie dotarcia do Chwasto-
wa. Drogą prowadzącą na Kijów miała maszerować 3 Brygada Piechoty Le-
gionów ppłk. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego. Północne skrzydło Grupy Ope-
racyjnej gen. E. Rydza-Śmigłego stanowiły pozostałe siły 7 Dywizji Piechoty, 
która podobnie jak grupa płk. J. Rybaka otrzymała zadanie obsadzenia linii 
rzeki Teterew47. Strona rosyjska nadal cofała się na wschód, oddając Polakom 
i Ukraińcom teren, nadal uchylając się od walnej bitwy. W takiej to sytuacji 
operacyjnej, wobec rozpoczętej ewakuacji Kijowa przez wojska bolszewickie, 
28 kwietnia 1920 r. Józef Piłsudski wydał Grupie Operacyjnej gen. Edwarda 
Rydza-Śmigłego rozkaz bezpośredniego natarcia na Kijów uważając, że Kijo-
wa Rosjanie bez stoczenia walnej bitwy nie oddadzą. Myśl ta była początkowo 
faktycznie zbieżna z planami Aleksieja Ilicza Jegorowa48.

Kwatera Główna Naczelnego Wodza w osobie jej szefa gen. Stanisława 
Hallera wyznaczyła datę ataku na Kijów na 7 maja 1920 r. Dla jego wyko-
nania strona polska przeprowadziła reorganizację wojsk przeznaczonych do 
zajęcia Kijowa. Likwidacji uległa dotychczasowa 3 Armia, natomiast Grupa 
Operacyjna gen. Edwarda Rydza-Śmigłego w dniu 4 maja 1920 r. została prze-
kształcona w nową 3 Armię w składzie: 1 Dywizja Piechoty Legionów, 15 
Dywizja Piechoty, Grupa płk. J. Rybaka, 6 Dywizja ukraińska. W ten sposób 
częstochowska 7 Dywizja Piechoty weszła w skład 2 Armii49. Rankiem 7 maja 
1920 r. dowódca 1 Brygady Piechoty Legionów, ppłk. Stefan Dąb-Biernacki, 
wydał rozkaz o wysłaniu kompanii piechoty w celu rozpoznania kierunku Ki-
jowa. Odział ten nie napotkał przeciwnika. O godzinie 16.00 7 maja 1920 r. do 
Kijowa wkroczyła kompania piechoty z 5 Pułku Piechoty 1 Brygady Piechoty 
Legionów. Tak moment wkroczenia do Kijowa 1 Pułku Szwoleżerów zapa-
miętał ówczesny major Tadeusz Kutrzeba: „...do tramwaju jadącego z letniska 
podmiejskiego Puszczy Wodnej w stronę Kijowa wsiadł na ochotnika jeden 
z oficerów z patrolem szwoleżerskim i karabinem maszynowym i pojechał do 
miasta, przywożąc stamtąd w niedługim czasie ośmiu jeńców – wartę rosyj-
ską przy jakimś obiekcie wojskowym”50. Strona bolszewicka mimo wcześniej-
szych rozkazów o twardej obronie Kijowa ponownie uchyliła się do stoczenia 
walnej bitwy odchodząc na wschodni – lewy brzeg Dniepru.

9 maja 1920 r. gen. Edward Rydz-Śmigły zorganizował w Kijowie defila-
dę wojskową, potwierdzającą sukces strony polskiej, obliczoną również jako 
47 L. Wyszczelski, op. cit, s. 105.
48 Ibidem, s. 118-119.
49 L. Mastalski, op. cit., s. 149.
50 L. Wyszczelski, op. cit, s. 136.
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wsparcie psychologiczne dla atamana Semena Petlury i rządu Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej, który przybył do Kijowa już 9 maja. Mimo wielu wysiłków 
tegoż rządu nabór ochotników do armii ukraińskiej był skromny. Fakt ów moc-
no komplikował plany polskie, zgodnie z którymi polskie jednostki wojsko-
we na Ukrainie miały być zastępowane jednostkami ukraińskimi, a zwolnione 
z frontu ukraińskiego oddziały polskie miały być, zgodnie z planem Józefa 
Piłsudskiego, szybko przetransportowane na front białoruski. Stan bojowy ar-
mii ukraińskiej, dowodzonej przez gen. Michaiła Omelianowicza-Pawlenkę, 
wynosił w interesującym nas czasie jedynie 6700 żołnierzy i oficerów51.

W tym czasie strona bolszewicka przygotowywała się do twardej obrony 
Dniepru. Aleksiej Ilicz Jegorow wydał 12 Armii rozkaz obrony linii Dniepru, 
szczególnie jego odcinka kijowskiego. 14 Armia miała bronić swych pozycji 
i odpierać polskie natarcia na linii: Kaniów – Bogusław – Justinogród – Iwin-
gorod – stanica Rudnia – Raszków. Trwała szybka koncentracja 1 Armii Konnej 
Siemiona Budionnego. Stąd też gen. Edward Rydz-Śmigły nakazał już 9 maja 
wznowić działania wojsk polskich dla opanowania przyczółków na wschod-
nim brzegu Dniepru. Most łańcuchowy na Dnieprze zdobyli żołnierze 6 Pułku 
Piechoty Legionów, podobnie zdobyto most drogowy na odnodze Dniepru. 60 
Pułk Piechoty zdobył natomiast most kolejowy i most drogowy nad Dnieprem 
– dzięki tym sukcesom utworzono polskie przyczółki po wschodniej stronie 
tej rzeki52. Czas pracował jednak na niekorzyść strony polskiej. Już 19 maja 
1920 r. dyrektywa Aleksjeja Jegorowa dla 14 Armii i 1 Armii Konnej mówiła 
o przygotowaniu się do kontrofensywy na froncie ukraińskim. W tym celu po-
dzielono wymienione wyżej wojska bolszewickie na trzy grupy:
-  Grupę Jakira w składzie: 44 i 45 Dywizji Strzelców, 3 oddział Flotylii Dnie-

przańskiej;
-  siły główne 14 Armii;
-  grupę, w skład której wchodziły: 63 i 60 Brygady Strzelców z 21 Dywizji 

Strzelców, 21 Brygada Strzelców z 7 Dywizji Strzelców, 8 Dywizji Czer-
wonego Kozactwa. Początek bolszewickiej kontrofensywy w celu zdobycia 
Kijowa wyznaczono początkowo na 25 maja, ostatecznie na 26 maja53.
Ponieważ od 14 maja 1920 r. bolszewicy rozpoczęli atak na froncie biało-

ruskim, marszałek Józef Piłsudski zarządził wycofanie z frontu ukraińskiego 
15 i 5 Dywizji Piechoty, które wraz z 4 Dywizją Piechoty miały stać się odwo-
dem strategicznym z pierwotnym zamiarem użycia ich na Polesiu, ostatecznie 
51 Ibidem, s. 137-139, 141.
52 Ibidem, s. 145-149.
53 Ibidem, s. 150, 154-155, 167.
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zaś na Białorusi. To, wobec zbliżającej się rosyjskiej kontrofensywy na Ukra-
inie, osłabiało siły polskie tam rozmieszczone. Negatywnie na polskich zamie-
rzeniach kładł się niski nabór żołnierzy do formacji ukraińskich, przez co nie 
można było nimi zluzować jednostek polskich na Ukrainie, tak potrzebnych 
Naczelnemu Wodzowi na froncie białoruskim. Tymczasem Rosjanie już od 9 
maja podjęli aktywne próby opanowania polskich przyczółków na wschod-
nim brzegu Dniepru, ponawiając ataki w dniach 11, 12 i 13 maja. 10 maja 
lotnictwo bolszewickie bombardowało Kijów. 15 maja do miejsca stacjono-
wania dowództwa rosyjskiego Frontu Południowo – Zachodniego w Charko-
wie przybył dowódca Armii Czerwonej Siergiej Kamieniew. Podjęto wówczas 
dezyzję o okrążeniu i następnie zniszczeniu polskiej 3 Armii, co miało zostać 
przeprowadzone siłami części 12 Armii rosyjskiej w postaci: Grupy Filipa Go-
likowa, Grupy Jona Jakira i 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego. Plan ów 
zakładał: na północy Grupa Golikowa sforsuje Dniepr w celu okrążenia Pola-
ków, w centrum siły polskie miała wiązać część 12 Armii rosyjskiej, natomiast 
od południa zamknięcia oskrzydlenia polskiej 3 Armii miała dokonać Grupa 
Jakira. Rosjanie zakładali odcięcie wojsk polskich od linii kolejowej Kijów 
– Korosteń przez opanowanie miejscowości Borodzianka, przez co Grupa Go-
likowa odcinała drogi odwrotu na zachód wojskom polskim będącym w Kijo-
wie54.

Zgodnie ze wskazaniami Marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. Edward 
Rydz-Śmigły przygotował plan zakładający stałą obronę Kijowa, natomiast 
skrzydła jego 3 Armii miały stosować obronę manewrową. 25 maja Józef Pił-
sudski wydał rozkaz o biernej obronie frontu ukraińskiego, a 27 maja prze-
prowadził on kolejną reorganizację rozmieszczonych tam jednostek polskich. 
Rozwiązaniu uległa 2 Armia, częstochowska 7 Dywizja Piechoty powróciła 
do 3 Armii, 13 Dywizja Piechoty weszła w skład 6 Armii, Dywizję Jazdy gen. 
Aleksandra Karnickiego podporządkowano dowództwu Frontu Ukraińskiego 
z gen. Antonim Listowskim na czele55.

26 maja 1920 r. Rosjanie rozpoczęli kontrofensywę na Ukrainie w skła-
dzie wymienionych powyżej trzech grup. Wojska z Grupy Jakira natarły na 
polską przesłonę z 3 Brygady Jazdy, a następnie zaatakowały pozycje 7 Dy-
wizji Piechoty. Dywizję tą wizytował wcześniej gen. Edward Rydz-Śmigły, 
stwierdzając obniżenie jej wartości bojowej przez przyjęcie licznych świeżych 
uzupełnień stanu liczbowego przy obniżeniu stanu kadry zawodowej. Ponadto 

54 Ibidem, s. 160-163, 164-165.
55 Ibidem, s. 163, 171-173.
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częstochowskiej dywizji przydzielono do obrony bardzo długi, bo liczący aż 
70 km, odcinek frontu. Dowódca 7 Dywizji Piechoty, płk. Karol Schubert, 
meldował gen. Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu o silnym nacisku Rosjan na 
jego dywizję. Atakująca tu Grupa Jakira, walcząc z częstochowską dywizją, 
dążyła do przerwania frontu polskiego pod Białą Cerkwią. Dla odepchnię-
cia nacierających Rosjan gen. Edward Rydz-Śmigły nakazał utworzyć Grupę 
„Wasilków” dowodzoną przez ppłk. Stefana Dąb-Biernackiego. Grupa ta, dla 
odciążenia broniącej się 7 Dywizji Piechoty, uderzyła 31 maja rozbijając bry-
gadę z 44 Dywizji Strzelców i zmuszając do ucieczki sztab tej dywizji. Polacy 
odzyskali teren od Dniepru po linię kolejową: Chwastów – Czerkasy. 3 czerw-
ca do walki po stronie polskiej przystąpiła Grupa płk. J. Rybaka, opanowując 
Trebuchową i Aleksandrówkę. 27 maja do walki po stronie rosyjskiej wkro-
czyła 1 Armia Konna, nacierając na Skwir – Koziatyn. Przez pierwsze dwa dni 
walk Polacy dzielnie odpierali rosyjskie natarcia. 29 maja S. Budionny naka-
zał atak 4, 6 i 11 Dywizjom Jazdy. Doszło do bardzo krwawych walk pod wsią 
Żywotów z żołnierzami 50 Pułku Strzelców Kresowych 13 Dywizji Piechoty. 
W walce w okrążeniu polegli wszyscy oficerowie 5 i 6 kompanii tegoż pułku 
z dowódcą 2 batalionu płk. Juchniewiczem na czele. Były przypadki samo-
bójstw w obawie przed kozacką niewolą. Rosyjska 6 Dywizja Jazdy dokonała 
17-kilometrowego wyłomu w froncie polskim, choć postępy 1 Armii Konnej, 
atakującej polską 13 Dywizję Piechoty, można uznać na skromne56. Uaktywni-
ła się po stronie rosyjskiej też Grupa Golikowa, podejmując próbę forsowania 
Dniepru i Desny. Zamiar ów został udaremniony przez Grupę płk. J. Rybaka. 
W walkach wsławili się też marynarze Flotylii Pińskiej57.

Mimo zaciętych walk pod Okuniewem 6 Pułku Piechoty Legionów i walk 
obronnych 7 Dywizji Piechoty powstrzymującej nacisk Grupy Golikowa, sy-
tuacja wojsk polskich wokół Kijowa zaczęła się pogarszać. Gen. Edward Ry-
dz-Śmigły długo trwał przy podjętym wcześniej zamiarze stałej obrony Ki-
jowa. Groziło to jednak odcięciem jego wojsk od reszty armii polskiej i ich 
zniszczeniem. O świcie 5 czerwca 1920 r. 1 Armia Konna zaatakowała pozycje 
polskie pod Samhorodkiem, przełamując obronę Grupy Jazdy gen. Sawickie-
go, w wyniku czego powstała poważna luka grożąca katastrofalnymi skutkami 
dla całej polskiej obrony58. W tej sytuacji 8 czerwca 1920 r. Naczelne Dowódz-
two Wojska Polskiego wydało rozkaz o odwrocie na zachód całości Frontu 
Ukraińskiego, szczególnie dotyczył on 3 Armii. 10 czerwca dowódca Frontu 
56 Ibidem, s. 181-185.
57 Ibidem, s. 190.
58 Ibidem, s. 202-208. N. Davies, op. cit., s. 123-124.
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Ukraińskiego gen. Antoni Listowski, na polecenie Naczelnego Wodza Józefa 
Piłsudskiego, wydał kategoryczny rozkaz gen. Edwardowi Rydzowi-Śmigłe-
mu wycofania się z Kijowa, co rozpoczęto tego samego dnia od godziny 23.00, 
obierając drogę na Korosteń59. Dla przeprowadzenia manewru odwrotowego 
wojska 3 Armii podzielono na trzy grupy marszowe:
-  główną kolumnę tworzyły: 1 Dywizja Piechoty Legionów, 6 Dywizja Ukra-

ińska, które miały maszerować przez: Bielicze – Mikulicze – Nową Rude 
– Malim;

-  w skład kolumny północnej wchodziły: Grupa płk. Józefa Rybaka maszeru-
jąca przez: Petrowce – Litwinówkę – Fenewicze – Iwanków;

-  kolumnę południową tworzyła 7 Dywizja Piechoty, maszerująca na: Wasil-
ków – Kniażyce – Motyżyn – Stawiszcze – Rakowicze – Radomierz oraz 7 
Brygada Jazdy, którą podporządkowano 7 Dywizji Piechoty dla zabezpie-
czenia się od strony drogi Kijów – Żytomierz60. 
Pod Gorbylewem żołnierze częstochowskiej dywizji stoczyli bój z oddzia-

łami 4 Dywizji Jazdy 1 Armii Konnej. Do ciężkich walk odwrotowych Grupy 
płk. Józefa Rybaka doszło nad rzeką Irpień pod Demidowem. Z zaciskające-
go się wokół wojsk polskich i ukraińskich okrążenia udało się wyjść dzięki 
zwycięskiej bitwie 1 Dywizji Piechoty Legionów pod Borodzianką z siłami 
Grupy Golikowa61. Walki trwały z wielkim natężeniem od 11 do 12 czerwca 
1920 r. Stronie polskiej zaczęło brakować amunicji do dział. W tak kryzysowej 
sytuacji szalę zwycięstwa na polską stronę przechyliły jednostki Grupy płk. 
Józefa Rybaka, dzięki czemu 1 Dywizja Piechoty Legionów mogła osłonić 
linię kolejową Kijów – Korosteń dla swobodnego przejazdu pociągów ewa-
kuacyjnych62. Wojska 3 Armii gen. Edwarda Rydza-Śmigłego wymknęły się 
z bolszewickiego okrążenia.

W wojnie z bolszewicką Rosją w 1920 r. uczestniczyło też polskie lotnictwo 
wojskowe. Podobnie było w trakcie zdobywania samego Kijowa i późniejszych 
walk odwrotowych. Jedną z najsławniejszych polskich eskadr tamtych czasów 
była 7 Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki, złożona w znacznej części 
z ochotników amerykańskich, pod dowództwem płk. pil. Cedrica Faunt – le 
– Roya. Eskadra te działała na korzyść dowódcy Frontu Ukraińskiego, gen. 
Antoniego Listowskiego, operując na samolotach myśliwskich Ansaldo A-1 
„Balilla” z lotnisk: Zwiahel, Berdyczów, Biała Cerkiew, Koziatyń i ponownie 
59 L. Wyszczelski, op. cit, s. 230, 239.
60 Ibidem, s. 239.
61 Ibidem, s. 242-243, 246.
62 Ibidem, s. 249.
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Berdyczów oraz Zwiahel. Ponieważ na posiadanych samolotach można było 
wykonywać loty szturmowe, atakowano w ten sposób oddziały 1 Armii Kon-
nej63. Jeden z takich ataków opisał ówczesny żołnierz Budionnego – Izaak Ba-
bel: „…aparaty z powietrznej eskadry majora Fauntleroy, duże opancerzone 
aparaty, [...] I zaczął naprowadzać na aeroplan karabin maszynowy. Lot apara-
tów nad stacją stawał się coraz bardziej stromy, frasobliwie terkotały one w wy-
żynie, opadały, kreśliły obręcze i słońce różowym promykiem nakładało się na 
blask ich skrzydeł. [...] Major i jego trzej miotacze bomb pokazali nam biegłość 
w tej bitwie. Opuścili się do trzystu metrów i rozstrzelali z kaemów najpierw 
Andriuszkę, potem Trunowa. Wszystkie taśmy wypuszczone przez naszych nie 
przyczyniły Amerykanom szkody…”64. W walkach tych ranni zostali: por. El-
liot Chees, ppor. Seńkowski, por. Weber. W wyniku kraks przy lądowaniu na 
postrzelanym sprzęcie do szpitali zostali przeniesieni: por. Konopka i por. H. C. 
Rorison. Wobec strat w posiadanym sprzęcie, wycofano eskadrę do Lwowa dla 
uzupełnień65. Na rzecz armii gen. A. Listowskiego walczyła na samolotach Bre-
guet XIV 16 Eskadra Wywiadowcza. Operując z lotnisk: Koziatyn, Maharyńce 
Wołoskie, Kijów wykonywała ona loty bombowe i szturmowe dla likwidacji 
rosyjskich prób oskrzydlenia cofającej się Grupy Operacyjnej gen. Edwarda 
Rydza-Śmigłego. W wyniku odniesionych strat eskadrę przeniesiono do Łucka 
dla uzupełnień stanu osobowego i sprzętu66. Piloci 3 Eskadry Wywiadowczej, 
startując z lotniska Starokonstantynów, wykonywali dalekie loty rozpoznawcze 
na rzecz Sztabu Naczelnego Wodza. Załogi bombardowały też dworce kolejo-
we na przykład w Kijowie. Kolejne lotniska eskadry to: Zwiahel, Stawiszcze, 
Żytomierz i wreszcie 8 maja 1920 r. kijowskie lotnisko Post Wołyński. W cza-
sie cofania się wojsk polskich z Kijowa lotnicy 3 Eskadry Wywiadowczej wy-
konywali loty rozpoznawcze i szturmowe67. Kolejna polska jednostka lotnicza 
wspierająca walki o Kijów to 9 Eskadra Wywiadowcza operująca początkowo 
z lotniska w Połonnem w walkach o Bredyczów, a następnie część jej załóg 
wspierało Dywizję Kawalerii gen. Jana Romera i 13 Dywizję Piechoty. Podczas 
lotów szturmowych poniesiono straty – 2 czerwca 1920 r. zestrzeleni zostali: 
ppor. obs. Józef Jędrczak, kpr. pil. Rosiak, 6 czerwca ranni zostali: ppor. obs. 
Antoni Romanowski i ppor. pil. Kazimierz Olechowicz, którym udało się do-
lecieć do lotniska w Koziatyniu. Dla uzupełnienia strat w ludziach i sprzęcie 

63 J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939. Warszawa 1989, s. 54-57.
64 N. Davies, op. cit., s. 128.
65 J. Pawlak, op. cit, s. 57.
66 Ibidem, s. 112-113.
67 Ibidem, s. 130.
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eskadra w czerwcu 1920 r. została wycofana do Dubna, a następnie do Lubli-
na68. Wyprawę na Kijów wspierała też 2 Eskadra Wywiadowcza operująca na 
korzyść sztabu dowódcy Frontu Ukraińskiego gen. Antoniego Listowskiego. 
Załogi eskadry startowały do lotów bojowych z lądowisk: Koziatyn i Równe. 
Po walkach odwrotowych, wobec wielkich braków sprzętowych, eskadra zo-
stała wycofana początkowo do Lublina, a następnie do Dęblina. Ostatecznie 
skład eskadry uzupełniono przez wcielenie do niej załóg i samolotów 9 Eskadry 
Wywiadowczej69.

Jak wspomniano na początku niniejszego artykułu, rozpoczynając 25 kwiet-
nia 1920 r. wyprawę kijowską, stronie polskiej przyświecały dwa cele: poli-
tyczny – utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego będącego w federacji 
z Polską oraz wojskowy – pokonanie wojsk bolszewickich stacjonujących na 
Ukrainie po to, aby następnie przerzucić oddziały Wojska Polskiego zastąpio-
ne wojskiem ukraińskim na Front Białoruski i tam ostateczne pokonanie Ar-
mii Czerwonej, co w myśl Marszałka Józefa Piłsudskiego było niezbędne dla 
podpisania pokoju z Rosją Radziecką. Niestety, mimo przejściowego zdobycia 
Kijowa, żaden z postawionych sobie celów nie został przez stronę polską osią-
gnięty. Jak przedstawiono powyżej, w walkach o zdobycie Kijowa, a następ-
nie w jakże trudnych walkach odwrotowych, uczestniczyła częstochowska 7 
Dywizja Piechoty. Mieszkańcy naszego miasta docenili ofiarę krwi poniesioną 
przez jej żołnierzy. „Goniec Częstochowski” starał się informować mieszkań-
ców Częstochowy o walkach toczonych o granicę wschodnią II Rzeczpospo-
litej. W podziękowaniu za męstwo i ofiarność w służbie Ojczyźnie niesione 
przez żołnierzy naszej dywizji, częstochowskie kobiety z dobrowolnych skła-
dek ufundowały sztandar dla 27 Pułku Piechoty, którego uroczyste poświęcenia 
miało miejsce na Jasnej Górze w dniu 13 listopada 1921 r. Ówczesny „Goniec 
Częstochowski” donosił: „Dziś więc odbędzie się u podnóża Jasnej Góry po-
święcenie tego upominku, który następnie wręczony zostanie 27 p.p. Piękna 
i rozrzewniająca uroczystość powinna zgromadzić u stóp świątyni całą lud-
ność miasta, ludność myślącą i czującą po polsku, która już niejednokrotnie 
złożyła dowody, że jej dola żołnierza nie jest obojętna. [...] Z okazji wręczenia 
sztandaru korpus oficerski 27 p.p. urządza śniadanie w sali Hotelu „Polonia“ 
dla przedstawicieli miasta i społeczeństwa, a wieczorem w tejże sali odbędzie 
się zabawa taneczna. Poświęcony w dniu dzisiejszym sztandar był wręczony 
w Belwederze Naczelnikowi Państwa, Naczelnemu Wodzowi przez delegację 

68 Ibidem, s. 228.
69 Ibidem, s. 228, 249.
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Częstochowskiego Koła Polek, delegację ziemi wieluńskiej, i delegację władz 
wojskowych w osobach generała Pogorzelskiego, dowódcy pułku Nowaka, 
ofi cerów, sierżantów, szeregowców. [...] Naczelnik Państwa w serdecznych 
słowach podziękował delegacji i polecił jej podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do ufundowania sztandaru. Na drugi dzień, t.j. 1 listopada sztan-
dar został wręczony przez Naczelnika Państwa dowódcy pułku przy dźwiękach 
Mazurka Dąbrowskiego przy udziale Przybocznej Kompanii Honorowej Na-
czelnika Państwa [...]”70. 

Lista żołnierzy 7 Dywizji Piechoty zmarłych lub poległych w okresie omó-
wionym niniejszym artykułem:
- 11 Pułk Piechoty: st. szer. Jan Brymora, szer. Józef Hetmańczyk, szer. Antoni 

Karbowicz, st. szer. Józef Koclęga, por. Józef Krajewski, st. sierż. Józef Ma-

70 „Goniec Częstochowski“ nr 216 z 1.10.1921, s. 5, nr 232 z 13.11.1921, s. 3.

Sztandar 27 Pułku Piechoty z Częstochowy
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jęcki, sierż. Jan Marek, szer. Kazimierz Sierond, szer. Józef Zagrata;
- 25 Pułk Piechoty: szer. Hil Cukerman, szer. Andrzej Druchliński, szer. Mar-

cin Felisek, szer. Michał Gaciarz, szer. Piotr Gaczyński, szer. Wolf Haskle-
wicz, ppor. Stanisław Karwański, szer. Edward Kijewski, szer. Bronisław 
Kurdek, szer. Witold Lisowski, szer. Henryk Luczko, szer. Paweł Łukasik, 
szer. Bronisław Marud, szer. Michał Nalepa, szer. Piotr Paczyński, st. szer. 
Józef Pantak, szer. Jan Pasowski, szer. Kazimierz Pełmski, kpr. Franciszek 
Pysz, Konstanty Rogowski, szer. Jan Soboń, szer. Ignacy Stachurski, szer. 
Piotr Stępień, szer. Stanisław Wójcik, szer. Dawid Zamberg, szer. Antoni 
Zawisza, szer. Chil Zukierwein;

- 26 Pułk Piechoty: st. szer. Stefan Abrotański, szer. Józef Adamczyk, sierż. 
Michał Anders, szer. Abracham Atlas, szer. Jankiel Baeckerman, szer. Jan 
Bogatek, szer. Marcin Borowiecki, szer. Walenty Bonin, szer. Antoni Chrza-
nowski, szer. Władysław Gimel, szer. Jan Goworek, szer. Stefan Hajduk, 
szer. Michał Jankowski, szer. Andrzej Kania, szer. Konstanty Karliński, kpr. 
Józef Kiciński, szer. Wincenty Kozłowski, szer. Władysław Kraska, szer. 
Jan Krzywda, szer. Antoni Leśniowski, szer. Józef Lisowski, szer. Roman 
Łachut, kpr. Stanisław Marcinkowski, szer. Józef Matyjaszczyk, szer. Sta-
nisław Michalski, szer. Józef Moskwa, st. szer. Stanisław Nowowiejski, 
szer. Adam Pazurek, szer. Józef Piesik, szer. Wincenty Pinda, szer. Kacper 
Piskorz, szer. Wincenty Rosłowski, szer. Władysław Rostek, sierż. Henryk 
Rudomino, szer. Stanisław Rumianek, szer. Piotr Sosienka, szer. Piotr Sta-
wowski, szer. Feliks Sztablewski, szer. Władysław Szczepaniak, szer. Jan 
Szymański, szer. Marcin Środa, szer. Jan Waldon, st. szer. Bolesław Wie-
czorek, szer. Bolesław Woźniak, kpr. Antoni Zapała, kpr. Edward Zieliński, 
szer. Jan Zimnicki;

- 27 Pułk Piechoty: szer. Antoni Bejm, szer. Wincenty Biela, kpr. Władysław 
Bińczyk, szer. Walenty Boral, szer. Michał Borowski, szer. Józef Chmie-
lak, por. Stanisław Cielemencki, szer. Wincenty Czyż, szer. Drager, szer. 
Adam Droszcz, por. Józef Gniazdowski, st. sierż. Kazimierz Gruszczyński, 
szer. Piotr Grzyb, szer. Jan Hadyś, szer. Józef Jakóbczyk, szer. Paweł Komi-
sarczyk, szer. Wawrzyniec Kuśmirek, sierż. Jan Mastelarz, szer. Piotr Miś, 
szer. Maciej Mizera, ppor. Kazimierz Lubicz-Orłowski, kpr. Andrzej Pie-
chota, szer. Ludwik Sałata, szer. Ignacy Starczewski, szer. Józef Szala, plut. 
Grzegorz Szczepaniak, szer. Edmund Szubert, pchor. Stanisław Ścieżyński, 
szer. Józef Tużynek, st. szer. Zygmunt Urzędowski, szer. Jan Witek, szer. 
Józef Wojtyra, szer. Jan Woźniak, szer. Stefan Wójcik, Stanisław Zadworny, 
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kpr. Bronisław Zając, szer. Franciszek Ziewiec, szer. Franciszek Zych, szer. 
Franciszek Żelazny;

- 7 Pułk Artylerii Polowej: kan. Antoni Banaszczyk, kan. Wincenty Będkow-
ski, kan. Andrzej Fąfara, kan. Stanisław Guła, kpr. Roman Nowak, kan. Piotr 
Opozda, kan. Piotr Russ, kan. Henryk Wojewódzki;

- 7 Pułk Artylerii Ciężkiej: por. Stanisław Klimkiewicz, kan. Józef Zielonka71.

71 L. Mastalski, op.cit., s. 497-511.
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Bitwa pod Borodzianką

Borodzianka – (ob. t. I, 316), miastko nad Zdwiżem, pow. kijowski, gm. 
Borodzianka, 50 km od Kijowa…72.

Bitwa pod Borodzianką miała miejsce w dniach 11-13 czerwca 1920 roku 
podczas kijowskiej ofensywy w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 1 Dywi-
zja Piechoty Legionów dowodzona przez generała Edwarda Rydza-Śmigłego 
starła się z 25 Dywizją Strzelców Armii Czerwonej wspieraną przez Brygadę 
Kawalerii Bashkir. Wojska radzieckie dowodzone były przez Aleksandra Je-
gorowa.

Józef Piłsudski po naradzie z wyższymi dowódcami w dniu 8 czerwca 1920 
roku zdecydował się na opuszczenie i wycofanie wojska z Kijowa73. Rydz-
-Śmigły mimo dwukrotnych wezwań Sztabu Generalnego nie chciał opuścić 
Kijowa. Dopiero na trzeci rozkaz z podpisem samego Piłsudskiego wydany 10 
czerwca, rozpoczął wycofywać się szybko w kierunku Korostenia74. 10 czerw-
ca ewakuująca się z Kijowa wzdłuż linii kolejowej na Korosteń polska armia 
na linii Zdwiżu napotkała grupę Golikowa i po walkach otworzyła sobie dro-
gę przemarszu koło Borodzianki. Dowódca frontu południowo-zachodniego 
Aleksander Jegorow przyjął plan osaczenia i rozbicia Polaków nad Zdwiżem. 
W tym celu skierował trzon grupy Golikowa pod Borodziankę, gdzie linia ko-
lejowa Kijów – Korosteń przechodziła przez Zdwiż i składała się ona z 25 Dy-
wizji Strzelców i świeżo przybyłej na front Baszkirskiej Brygady Kawalerii. 
Jednostki te oskrzydliły od północy kolumnę 3 Armii, wyprzedziły ją i zajęły 
stanowisko nad Zdwiżem w rejonie Borodzianki. Przed 3 Armią stanęło zada-
nie wywalczenia przejścia na zachód i wyprowadzenia olbrzymich transpor-
tów kolejowych, jakie ciągnęły się z Kijowa za armią75. 

Armia Rydza-Śmigłego maszerowała wzdłuż torów na Korosteń, prowa-
dząc pociągi z ludnością cywilną, ze sprzętem i z zapasami ewakuowanymi 
z Kijowa. W zatłoczonych wagonach jechały tysiące uchodźców, zarówno 

72 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XV, cz. 1, s. 
207.

73 J. Odziemkowski, Leksykon wojny polsko-bolszewickiej 1919-20, Warszawa 2004.
74 M. Musialik, Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920, Wrocławskie Wydawnictwo Diecez-

jalne, s. 50. 
75 K. Bąbiński, Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich 1918-1920 5 Pułk Piechoty Le-

gionów, Warszawa 1929, s. 55.
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Polaków, jak i Ukraińców, którzy woleli pójść całymi rodzinami na wojenną 
poniewierkę niż dostać się ponownie pod władzę bolszewików.

Bitwa pod Borodzianką rozpoczęła się 11 czerwca 1920 roku około godzi-
ny 10 starciem wysłanego na zwiady 3 Pułku Ułanów pod Nową Groblą nad 
Zdwiżem76. Pierwszy zwarł się z nieprzyjacielem przed wsią Nowa Grobla 
nad Zdwiżem, idący na czele 3 Batalion 5 Pułku – tuż po wyrzuceniu z tej wsi 
przez nieprzyjaciela szwadronu 3 Pułku Ułanów77. 3 Pułk Ułanów zmuszony 
do odwrotu z tej miejscowości wyświetla sytuację o tyle, że daje możliwość 
rozwinięcia ataku piechoty, który też rozpoczął się frontalnie. Przednia straż 
kolumny napotkawszy na opór przystępuje do oskrzydlającego natarcia od po-
łudnia, przechodząc Zdwiż pod Andrejówkę. Sytuacja rozwijała się powoli 
z powodu nie tylko odległości, lecz także trudności terenowych, bowiem most 
kolejowy – około 80 metrów długości był w posiadaniu bolszewików, a nasze 
pociągi ewakuacyjne stanęły przed zaporą. Pierwsi do ataku na borodziań-
ski most ruszyli żołnierze 2 Batalionu 6 Pułku Piechoty Legionów, ale ich 
dwukrotny atak został odrzucony. Skuteczne rozkazy po pierwszych niepo-
wodzeniach wydał dowódca 1 Brygady Piechoty Legionów pułkownik Stefan 
Dąb-Biernacki, który postanowił wyprowadzić atak oskrzydlający Borodzinkę 
od południa. Ten manewr zakończył się powodzeniem i grupa majora Bolesła-
wa Popowicza po ciężkich walkach sforsowała Zdwiż i zajęła wioskę Nowa 
Grobla78. Równolegle dwie kompanie 5 Pułku Piechoty Legionów i kompania 
1 Pułku Piechoty Legionów walczyły bezpośrednio o most kolejowy w Bo-
rodziance. Major Popowicz przeprawił się przez Zdwiż i zaatakował zasko-
czonych bolszewików, próbujących wyprzeć Polaków od mostu kolejowego 
w Borodziance. Atak majora Popowicza przyczynił się do wycofywania się 
wroga ze stacji kolejowej i most znalazł się pod kontrolą polskich legionistów. 
Natomiast pułkownik Dąb-Biernacki wiedział, iż bez zdobycia całego przed-
pola na zachodnim brzegu rzeki Zdwiż odwrót polskiego wojska od strony 
Kijowa nie będzie możliwy.

W dużej niepewności minęła noc i sytuacja taktyczna stała się bardzo nie-
korzystna, straż tylna opuściła już Dniepr, dała więc nieprzyjacielowi możność 
przeprawy przez rzekę, grupa pułkownika Rybaka zmuszona do marszu za 1 
Dywizją Legionów przestała mieć charakter straży bocznej armii, natomiast 
przedłużała główną kolumnę marszu79. Dodatkowo wszystkie pociągi ewaku-
76 T. Kutrzeba, op. cit., s. 213.
77 K. Bąbiński, op. cit.
78 M. Rosalak, [w:] „Kurier Ostrowski”, nr z dnia 29 czerwca 2020 r.
79 T. Kutrzeba, op. cit.
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acyjne utknęły przed mostem pod Borodzianką słabo zniszczonym, ale leżą-
cym jeszcze w ogniu artylerii przeciwnika. Radiostacja armii, ciężki sprzęt, 
posuwający się po bardzo uciążliwej drodze do sztabu armii pod Nową Gro-
blą nie dojechała i armia była bez łączności z dowództwem frontu. Generał 
Edward Rydz-Śmigły obserwował i dowodził operacją ze wspomnianej już 
Nowej Grobli. Oczekiwano świtu w dniu 12 czerwca 1920 roku, a z nim rezul-
tatu uskrzydlającego ataku pod dowództwem majora Popowicza. Około godzi-
ny 3.00 rozwinął się atak nad Borodziankę, który około godziny 5.00 dopro-
wadził do jej zajęcia80. Wówczas intensywność walk wzrosła do rozmiarów, 
których w dotychczasowej kampanii nie obserwowano. Bito się z niezwykłym 
zacięciem. Pojedynki karabinów maszynowych toczyły się na odległościach 
rzutu granatów. Straty były bardzo wielkie i po obu stronach jeńców nie brano. 
Silny kontratak sowiecki ruszył o godzinie 10.00 przy intensywnym poparciu 
artylerii czerwonej, gdy tymczasem artyleria polska wyczerpawszy amunicję 
zmuszona była osłabić swój ogień. W celu odciążenia ciężko walczącej 1 Dy-
wizji Legionów, dowództwo armii zarządza pośpieszny marsz nad Borodzian-
kę grupy pułkownika Rybaka, która nawiązuje w Babińcach (5 km na wschód 
od Borodzianki) łączność bojową z 1 Brygadą Piechoty Legionów. W miarę 
zbliżania się tej grupy na pole bitwy, rozszerzają się oddziały 1 Dywizji Legio-
nów w szerokim promieniu na zachód ubezpieczając linię kolejową. 

Pod osłoną piechoty polscy saperzy naprawili most i przez Zdwiż zaczęły 
przeprawiać się pociągi ewakuacyjne przewożące jednostki 3 Armii81. Kolum-
na polskich pociągów ruszyła w stronę Korostenia. Na czele jechał pociąg pan-
cerny „Paderewski” i raził ogniem okoliczne wzgórza. Przemarsz polskich od-
działów przez most kolejowy w Borodziance trwał całą noc z 12 na 13 czerwca 
1920 r. Walki trwały cały czas. Wojsko polskie wypierało bolszewików z ko-
lejnych wsi82. Dowództwo armii zarządza 13 czerwca luzowanie 1 Dywizji 
Legionów przez grupę pułkownika Rybaka i wymarsz 1. dywizji legionów 
na Teterew. O świcie 13 czerwca sowieci wznowili natarcie. Na Borodziankę 
uderzyły oddziały 7 Dywizji Strzelców i 2 Kubańsko-Doński Pułk Kawalerii. 
Wsparty artylerią 1 pp legionów bronił zaciekle swoich pozycji. Wyprowa-
dzony przez pułkownika Dęba-Biernackiego kontratak odrzucił przeciwnika 
od Borodzianki. Po południu zamknięto przeprawę przez Zdwiż i oddziały dy-
wizji rozpoczęły dalszy odwrót, stanowiąc ubezpieczenie tylne 3 Armii. Bitwa 
pod Borodzianką umożliwiła wyjście z okrążenia wszystkim oddziałom pol-
80 Ibidem, str. 214
81 J. Odziemkowski, op. cit. s. 57.
82 M. Rysiewicz, [w:] „Kurier Ostrowski” z dnia 29 czerwca 2020 r.
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skim. Był to duży sukces taktyczny 1 Dywizji Piechoty. W walkach utracono 
około 260 poległych i rannych83. Straty Armii Czerwonej były wielokrotnie 
większe, ale nigdy nie zostały podane.

Przed południem 13 czerwca 1920 roku 1 Dywizja Legionów rozpoczyna 
marsz na Teterew, ubezpieczona od wschodu przez grupę pułkownika Rybaka. 
Ostatnim akcentem bitwy było zajęcie wioski Nebrat 4 kilometry na północny 
zachód od Borodzianki. Bolszewicy, którzy ponieśli potężne straty, wycofy-
wali się w popłochu. Most kolejowy został ostatecznie wysadzony przez sa-
perów po przejściu polskiego wojska i wszystkich pociągów ewakuacyjnych 
z Kijowa84.

Bitwa o wyprowadzenie przejścia na zachód była zakończona. Mieczysław 
Lepecki w 1915 roku wstąpił do Legionów Polskich, służył w 2 Pułku Pie-
choty, a w 1918 roku przeszedł do Wojska Polskiego i został przydzielony do 
1 Dywizji Piechoty Legionów. Odbył tez kampanię ukraińską w 1920 roku. 
W 1931 roku został adiutantem Józefa Piłsudskiego. Swoje wojenne przeży-
cia opisał w wydanej w 1926 roku książce „W Blaskach wojny. Wspomnie-
nia z wojny polsko-bolszewickiej”. Są to wspomnienia przeciętnego szarego 
żołnierza piechoty, dla którego wojna była nie polem popisów lub drogą do 
zaszczytów, lecz twardą, pełną znojów i trudów służbą. Tak wspomina Bitwę 
pod Borodzianką:

„Lada chwila spodziewaliśmy się przeciwuderzenia i cały czas czuwali-
śmy. Wiedziałem dobrze, że żołnierza, który uśnie, trudno dobudzić, a nagle 
przebudzony jest bardzo skłonny do popłochu, chodziłem przeto ciągle wzdłuż 
linii i nie dawałem nikomu spać.

Pomimo że była to noc czerwcowa, nad ranem zrobiło się zimno do tego 
stopnia, że wszyscy drżeliśmy. Zimnu doskonale sekundował głód. Kuchnie 
nie mogły dowieść nam jedzenia, gdyż cały dzień od 10 rano do nocy, trwała 
bitwa. Samochody z żywnością nadjechały dopiero nad ranem”85.

 „Niemożność przedarcia się pod Borodzianką oznaczałaby przede wszyst-
kim utratę 30 pociągów, napełnionym wszelakim sprzętem i uciekającymi ro-
dakami, stratę taborów, a prawdopodobnie i zgubę nas wszystkich. Położe-
nie to rozumiał doskonale każdy najmłodszy oficer, a nawet inteligentniejszy 
szeregowiec, toteż nic dziwnego, że walczyli wszyscy jak lwy i że dowódca 
straży przedniej wysyłał do natarcia niejednokrotnie nie jedną tyralierę, lecz 
83 J. Odziemkowski, op. cit.
84 M. Rosalak, op. cit.
85 M. Lepecki, W blaskach wojny. Wspomnienia z wojny polsko-bolszewickiej, Łomianki 

2016, s. 131.
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dwie, trzy, a niekiedy i pięć. Na łatanie dziur poszły do linii nie tylko kompa-
nie techniczne, łącznicy i telefoniści, ale nawet taboryci i kucharze. Nadszedł 
wieczór, a bitwa nie ustawała. Na prawo i lewo od mojej pozycji grzmiała 
monotonna strzelanina”86.

Bitwa pod Borodzianką jest jednym z najwspanialszych sukcesów polskie-
go oręża w 1920 roku, gdzie Rosjanie próbowali zatrzymać Polaków i Ukraiń-
ców wycofujących się z Kijowa. Bitwa ta jest zapomniana: bowiem przyćmił 
ją sukces w Bitwie Warszawskiej. Polska armia wyszła wtedy z dramatyczne-
go okrążenia. Można powiedzieć, że bez cudu nad Zdwiżem nie byłoby Cudu 
nad Wisłą. Ewentualna klęska armii dowodzonej przez gen. Edwarda Rydza-
-Śmigłego podczas odwrotu z Kijowa stworzyłaby przewagę dla bolszewików 
na całym froncie.

Bitwa o Borodziankę była iście napoleońska w charakterze i w wykonaniu. 
Podobieństwo bitwy pod Borodzianką do bitwy nad Berezyną w 1812 roku 
było zbliżone, podobny był czas trwania, a i zaangażowane siły nie różniły się 
zbytnio. Różnicę stanowił wynik: generałowi Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu 
udało się uratować wszystkie tabory, a Napoleonowi nie. Być może o tej róż-
nicy decydowała pora roku, być może sojusznik. Generał zrobił to, czego nie 

86 M. Lepecki, op. cit., s. 132.

Gen. Edward Rydz-Śmigły



Aneta Anzorge70

uczynił Napoleon: nie próbował zniszczyć wojsk rosyjskich, lecz skupił się na 
odwrocie i ewakuacji. 

Zwycięstwo żołnierzy polskich w bitwie pod Borodzianką zostało upa-
miętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Na jednej z tablic 
napisano: „Borodzianka 11-13 VI 1920 r.”. W PRL tablicę zlikwidowano, ale 
powróciła na swoje miejsce w II RP po 1990 roku.

Pierwsza Dywizja Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego pod dowództwem gen. bryg. 
Wincentego Kowalskiego. Wizytuje inspektor Armii Wilno – gen. dywizji Stefan Dąb-

Biernacki, zdjęcie wykonano w latach 1937-1939
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Bitwa pod Chorupaniem

A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie.

Jan Kochanowski, „Pieśń XII”

Bitwa pod Chorupaniem została stoczona na północny-zachód od Dubna, 
nad rzeką Ikwą w dniach 13-19 lipca 1920 roku przez Grupę gen. Kra-

jowskiego, której trzonem była 18 Dywizja Piechoty (II RP) pod dowództwem 
gen. Franciszka Krajowskiego z 1 Armią Konną (4 Dywizja Kawalerii, 11 Dy-
wizja Kawalerii, 14 Dywizja Kawalerii) gen. Siemiona Budionnego podczas 
wojny polsko-bolszewickiej. Walki żołnierzy polskich o Chorupań zostały 
upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, napisem na jed-
nej z tablic w II RP i po 1990 r. – „Chorupań pod Dubnem 19 VII 1920”.

Walcząca pod Dubnem i Chorupaniem 18 Dywizja zwana była „Żelazną 
Dywizją”. Pułki wchodzące w jej skład wywodziły się z jednostek „Błękit-
nej Armii” gen. Józefa Hallera. Była jedną z najlepszych jednostek piechoty, 
posiadała doskonałą kadrę i zdyscyplinowanych żołnierzy. W lipcu 1920 r. 

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie
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walczyła z powodzeniem z 1 Armią Konną Siemiona Budionnego w rejonie 
Ostroga, Dubna i Brodów. Zakończyła je 3 sierpnia odbiciem Brodów z rąk 
bolszewickich87. W sierpniu przetransportowana została w rejon Warszawy 
i weszła w skład 5 Armii gen. Władysława Sikorskiego. W okresie Bitwy 
Warszawskiej, nad Wkrą, powstrzymywała natarcia bolszewickich oddziałów 
3 i 14 Armii. Ona pierwsza spośród oddziałów polskich została udekorowana 
wskrzeszonym Orderem Vir tuti Militari.

Dowódcą 18 Dywizji Piechoty był generał Franciszek Krajowski88. Dowo-

87 W skład dywizji wcho dzi ły na stę pujące pułki: 49. pp, zwany huculskim, któ rym w tym cza-
sie dowodził kpt. Szymon Kocur, 42. pp dowodzony przez ppłk. Jana Tabaczyńskiego, 144. 
pułk Strzel ców Kresowych (później 71. pp), którym dowodził mjr Marian Ocetkiewicz oraz 
145. pułk Strzelców Kresowych (póź niej 72. pp), którego dowódcą był mjr Wi told Wartha. 
W składzie organicznym 18. DP był także 113. pułk artylerii polowej (później 18. pap), któ-
rego dowódcą był płk Bujnicki. Dywizja walczyła z bolszewikami na Podolu i nad Uszycą. 
W czasie polskiej ofensywy na Ukrainie nacierała na południowym skrzydle 6 Armii. Od 
26 maja 1920 uczestniczyła w walkach obronnych w okolicach Hajsyna nad rzeką Sob. 
W czerwcu prowadziła walki odwrotowe, brała też udział w walkach z 4 Armią i III Korpu-
sem Konnym Gaja. Po bitwie nad Wkrą przydzielona została do składu 3 Armii i walczyła 
na Wołyniu i Polesiu. 

88 Był Czechem z pochodzenia, dawniej nazywał się Franciszek Kraliczek. Urodził się 30 
września 1861 roku w Waleszynie, należącym wówczas do Austro-Węgier. Karierę wojsko-
wą rozpoczął w 1883 roku. Jako ofi cer armii austriackiej służył w oddziałach piechoty. Był 
absolwentem Akademii Sztabu Generalnego w Wiedniu. Jako major dowodził batalionem 
45. PP Austro-Węgier w Sanoku. W maju 1912 roku awansował do stopnia podpułkownika. 
Podczas I wojny światowej, w latach 1914-1915, Franciszek Kraliczek dowodził pułkiem 
broniącym Twierdzy Przemyśl. Podczas kapitulacji trafi ł do niewoli rosyjskiej, skąd został 
uwolniony w 1917 roku po rewolucji lutowej w Rosji. Powrócił do służby w wojsku au-
striackim obejmując dowództwo brygadą piechoty. 12 czerwca 1918 roku awansował do 
stopnia generała majora. Po rozpadzie monarchii habsburskiej zgłosił się do Wojska Pol-

Odznaka 18 Dywizji Piechoty Gen. Franciszek Krajowski
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dził grupą operacyjną w walkach pod Brodami, Modlinem, na Polesiu i na Wo-
łyniu. Oprócz niej w skład grupy operacyjnej generała Krajowskiego wchodzi-
ła także częstochowska 7 Dywizja Piechoty. 

13 lipca 1920 r. 18 Dywizja Piechoty uderzyła na Dubno i opanowała je po 
walce z sowiecką 11 dywizją. Generał Krajowski poszukując kontaktu z 2 Ar-
mią, skierował na Chorupań 36 Brygadę Piechoty. Wieczorem po walkach ze 
szwadronami bolszewików obsadził Chorupań siłami 144 pułku piechoty z 2 
i 3 bateriami 18 pułku artylerii polowej. Kontaktu z oddziałami 2 Armii jed-
nak nie nawiązano. Rano 14 lipca 144 pułk piechoty odparł natarcie kawalerii 
bolszewickiej, jednak w południe otrzymał rozkaz opuszczenia pozycji. Wy-
cofano dywizję do odwodu 6 Armii. Odejście dywizji pozwoliło Budionnemu 
sforsowanie Ikwy, opanowanie Chorupania i Dubna.

16 lipca 18 dywizja piechoty polskiej rozpoczęła kontrnatarcie na Dub-
no i Chorupań, z zadaniem wyparcia Rosjan za Ikwę. Natarcie spotkało się 
z oporem i szarżą oddziałów Rosjan. Szarżę odparli artylerzyści. Nieprzyjaciel 
stracił w szarży około 100 zabitych, w tym trzech dowódców pułków i dwie ta-
czanki. Wieczorem Polacy odeszli w celu wsparcia natarcia dywizji na Dubno. 
Po wykonaniu zadania wróciła do Chorupania, które ponownie zajęli Kozacy. 
Wieś odzyskano 17 lipca rano. Po połączeniu sił zamierzano wspólnie uderzyć 
na armię Budionnego.

17 lipca przeciwnik trzykrotnie nacierał na 49 pułk w Chorupaniu, jednak 
ataki nie przyniosły skutku. Po południu Rosjanie wyparli Polaków z wioski. 
Przeprowadzone kontrnatarcie siłami odwodów dywizji (I i II batalion 145 pp) 
doprowadziło do odbicia Chorupania. Wieczorem spieszeni kawalerzyści ro-
syjscy z dwoma samochodami pancernymi uderzyli na Polaków, którzy wobec 
braku amunicji i granatów byli zmuszeni się wycofać. Gdy jednak dowieziono 
amunicje, wieczorem przeprowadzono kontratak i odrzucono nieprzyjaciela 
na Młynów.

19 lipca Budionny uderzył 11 i częścią 14 Dywizji Kawalerii. O 9.00 oko-
ło czterystu spieszonych kawalerzystów, z dwoma samochodami pancernymi, 
zaatakowało lasek obsadzony przez 49 pułk piechoty. W południe na stano-
wiska 49 pp przybył gen. Krajowski. Zdarzył się wówczas rzadko notowany 
na współczesnych polach bitew przypadek, kiedy dowódcy obu walczących 

skiego. 20 września 1919 roku, po otrzymaniu zezwolenia zmienił swoje nazwisko rodowe 
„Kraliczek” na „Krajowski”. Podczas służby w Wojsku Polskim uczestniczył w wojnach 
polsko-ukraińskiej oraz polsko-bolszewickiej. Na początku był dowódcą VII Brygady Pie-
choty w 4. Dywizji Piechoty. Za zasługi bojowe generał Franciszek Krajowski – oficer Legii 
Honorowej, kawaler czterech Krzyży Zasługi, odznaczony został także srebrnym Krzyżem 
„Virtuti Militari”.
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stron mogli obserwować się nawzajem. Ze wzgórza 239, na którym swoje SD 
rozmieścił Krajowski, widać było bowiem samochód stojący za Ikwą na szosie 
pod Arszyczynem, z którego Budionny wydawał rozkazy.

Siły polskie natknęły się po rozpoczęciu ataku na sowieckich kawalerzy-
stów zgrupowanych do szarży. Uciekająca kawaleria sowiecka została roz-
proszona. Przeciwnik szybko zorganizował odwody i ruszył do kontrataku. 
Ławy kawalerii z taczankami i artylerią, w szarży na piechotę jednak kilka-
krotnie musiały się wycofać. Ok 17:00 dowódca 49 pułku widząc obchodze-
nie prawego skrzydła pułku przez Rosjan wycofał dwa bataliony na podstawy 
wyjściowe. Przeciwnik jeszcze parokrotnie próbował w walce wyjść na tyły. 
Walki trwały do 2. w nocy, po czym przeciwnik wycofał się. Polacy utrzymali 
Chorupań. Wobec braku łączności z 3 DP Leg, dużych strat i grasowania grup 
kawalerii sowieckiej generał Krajowski późnym wieczorem 19 lipca rozka-
zał opuścić Chorupań i wycofać 18 Dywizję do rejonu Werba – Białogródek. 
Ostatnie oddziały polskie opuściły wioskę o godz. 3.00 20 lipca i skierowały 
się na Radziwiłłów.

Siedmiodniowa bitwa pod Dubnem związała główne siły Budionnego. Nie 
zdołano wprawdzie zorganizować wspólnej akcji 2 Armii i grupy gen. Krajow-
skiego przeciw 1 Armii Konnej, ale zadano jej znaczne straty i opóźniono o ty-
dzień jej marsz na zachód. W następnych dniach wyczerpana walkami 1 Armia 
Konna nie zdołała sforsować głównymi siłami Styru. Umożliwiło to polskiemu 
dowództwu podjęcie walnej bitwy pod Beresteczkiem i Brodami. 

Generał Krajowski w rozkazie nr 
8644/adj. z 28 lipca 1920 tak scharaktery-
zował bitwę na przedpolach Chorupania: 

„Walki pod Chorupaniem tak krwa-
wo zapisały się w szeregach wrażego ko-
zactwa, że wg zeznań ofi cerów Budienne-
go, jeńców, był to najpoważniejszy i naj-
silniejszy opór, na jaki armia jego dotych-
czas natrafi ła. Bo też żołnierz 18 Dywizji 
Piechoty nie broni się, lecz wyłącznie 
kontratakuje. Setki trupów nieprzyjaciel-
skich na polach Chorupania świadczą 
o waleczności piechoty i artylerii 18 Dy-
wizji Piechoty. Podnieść tu należy dzia-
łalność 49 pp. oraz 2-ej i 3-ej baterii 18 Pamiątkowy krzyż na cmentarzu 

w Dubnie
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pap., które nie bacząc na wysiłki wroga, stały niezachwiane”.
Straty grupy gen. Krajowskiego wyniosły około 2000 ludzi. Zdobyto czte-

ry działa i jedenaście ckm. Straty sowieckie są nieznane. 
Upamiętnieniem Poległych za Ojczyznę w bitwie pod Chorupaniem jest 

jedyny zachowany na cmentarzu w Dubnie krzyż z 1920 roku. Było ich dużo 
więcej, ale zostały zniszczone przez władze komunistyczne po II wojnie świa-
towej. Na krzyżu widnieje wojskowy znak „Chorupań 49 Mława” i tablica mó-
wiąca: „Tu złożyli młode życie żołnierze 49 p.p. w walkach o niepodległość 
i całość Ojczyzny. Cześć ich pamięci”.





Karolina Piotrowska

Bronią pancerną na wroga – bitwa pod Nastasowem

„Do wsi wkroczyła za czołgami również piechota. Zanim jednak weszła 
do walki siedem armatek i cztery karabiny maszynowe czołgów siały 

straszne spustoszenie w szeregach zaskoczonego masie nieprzyjaciela. Rosja-
nie rzucili się do ucieczki w kierunku wschodnim, gdzie im jednak teren nie 
sprzyjał. Czołgi jeszcze długo swym ogniem niszczyły całe uciekające grupy 
nieprzyjaciela. Nadeszła własna piechota wystrzelała resztę nieprzyjacielskich 
oddziałów, a częściowo zabrała do niewoli, i tylko niewielka liczba zdołała się 
uratować ucieczką”89. 

W swoim opisie bitwy pod Mikulińcami – Nastasowem w niezwykle ob-
razowy sposób płk Michał Piwoszczuk ofi cer 1 Pułku Czołgów pozostawił 

89 M. Piwoszczuk, 1 Pułk czołgów w wojnie polsko-bolszewickiej 1920r., Kraków 2016, s. 
131-132.

1 Pułk Czołgów we Lwowie w 1919 r.
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potomnym działania 3 kompanii 1 pułku czołgów, którzy w świetnym stylu 
rozbili oddziały nieprzyjaciela. W skład kompanii czołgów wchodziła drużyna 
dowódcy, trzy plutony czołgów, po pięć czołgów w każdym plutonie, pluton 
eszelonowy (obejmujący czołg dowódcy, czołgi zaopatrzenia i czołgi zapaso-
we). 1 Pułk Czołgów wyposażony był w 120 francuskich czołgów Renault FT 
17. Załogę czołgu stanowiły dwie osoby. Podstawowe dane techniczne: masa 
6600 kg, długość 5 m, szerokość 1,71 m, wysokość 2,13 m, zasięg 35,4 km. 
Uzbrojenie: armata Puteaux kal. 37 mm lub karabin maszynowy Hottchkiss 
kal. 7,92 mm, prędkość maksymalna 7,7 km/h. Była to nowoczesna broń pan-
cerna, czołgi te produkowano dopiero od 1916 r. Na wyposażeniu polskiej 
armii znalazły się dzięki Armii Hallera, która wzmocniła potencjał Wojska 
Polskiego. 

W czasie wycofywania się wojsk polskich na całym froncie dowództwo 6 
Armii Polskiej na południu dążyło, aby front został ustabilizowany na rzece Se-
ret. Walki na tym obszarze toczyła polska 12 Dywizja Piechoty, której dowód-
cą był częstochowianin płk. Marian Żegota-Januszajtis. Oddziały rosyjskiej 
14 Armii wykorzystując sukces na całym froncie, jaki dawały działania Armii 
Konnej Budionnego, nacierały coraz intensywniej na pozycje 12 DP. Linia 
Seretu mimo ciężkich strat w oddziałach 53 pułku piechoty została utrzymana. 
W celu odrzucenia nieprzyjaciela dowództwo polskiego Frontu Ukraińskiego 

Francuski czołg Renault FT 17
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zdecydowało o przydzieleniu oddziałom 12 DP 3 kompanię czołgów z 1 Pułku 
Czołgów. Natarcie miała przeprowadzić XXIII Brygada ppłk. Mariana Kukie-
la. Grupę uderzeniową podzielono na trzy grupy. Na lewo walczyły oddziały 
53 pułku piechoty, na prawo oddziały 52 pułku piechoty, a w centrum 51 pp. 
i część oddziałów 53 pp. Do tej grupy dołączono właśnie 3 kompanię czołgów. 

W nocy z 1 na 2 sierpnia podjęto decyzję , że 2 sierpnia dojdzie do prze-
ciwnatarcia ze współdziałaniem czołgów, wobec czego pułk niezwłocznie 
zajął pozycję wyjściową przed wsią Marjanka, wchodząc w skład 3-ej gru-
py uderzeniowej 12-e j dywizji piechoty w kierunku na Nastasów. Natarcie 
rozpoczęło się o świcie, na czele 3 kompani czołgów stał por. Liro. Polskie 
czołgi uderzyły na wieś Seredynki, wjeżdżając do wsi natrafiły na zgrupowa-
nie nieprzyjaciela. Kompania czołgów rozpoczęła szybki i gwałtowny ogień 
z armatek i karabinów maszynowych, a do wsi wkroczyły oddziały polskiej 
piechoty – 51 i 53 pp. „Szczęściem mitraliezy i maleńkie armatki, umieszczo-
ne wewnątrz czołgów, poczęły strzelać na wszystkie strony… Bolszewicka 
horda, przygnana z dalekich stepów Azji, nie mogła wyjść z podziwu: I czto 
eto czortowskikije syny umiejut…”90 – wspomnienia dotyczyły co prawda walk 
na innym froncie, ale nie ulega wątpliwości, że czołgi jako bardzo nowoczesna 
broń pancerna działały paraliżująco. Zanim weszła do wsi piechota, czołgi sia-
ły straszne spustoszenie w szeregach wroga. Po wkroczeniu do wsi wojska pie-
choty dokończyły dzieła, biorąc jeńców. Po zajęciu wsi uderzono na Bucniów, 
Chatki i wieś Łuka Wielka i wszędzie się sytuacja powtórzyła, czołgi wspie-
rane przez piechotę rozbijały oddziały bolszewickie. Około 7.00 rano zdobyto 
Czartorię i trzeba było poczekać aż oddziały piechoty zajmą okopy nad Se-
retem. Piechota utknęła jednak na wysokości Łysej Hory i nie była w stanie 
ruszyć dalej, a jednocześnie ruszyła kontrofensywa bolszewicka z Nastasowa 
i ponownie sytuację uratował oddział pancerny – półpluton plutonowego Ja-
worskiego, łamiąc ogniem przeciwnatarcie bolszewickiej piechoty, następnie 
ruszył dalej, nie atakując Łysej Hory. Plutony 1 i 2 zaś dowodzone prze por. 
Władysława Liro ruszyły przez Chatki na Łysą Horę, wjeżdżając na tyły wojsk 
przeciwnika. W starciach obie strony orientowały się zbyt późno, ale Polacy 
okazali się szybsi – otwarty ogień czołgów na małą odległość zadał przeciw-
nikowi ogromne straty. Ciężkie walki ze zmiennym szczęściem trwały przez 
cały dzień. Czołgi wspierały oddziały polskiej piechoty na wielu odcinkach 
pod Nastasowem, a gdy się wycofywały, nieprzyjaciel wyparł oddziały naszej 
piechoty. Następnego dnia czołgi ponownie były w akcji – 5 sprawnych czoł-

90 B. Skaradziński, Sąd Boży 1920 r., Warszawa 1996, s. 238.
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gów pod dowództwem podchorążego Jaszkowskiego uderzyło przy wsparciu 
piechoty z Bucniewa na Łukę Wielką, natarcie szybko i sprawnie zepchnęło 
ponownie nieprzyjaciela za Seret. W ciągu dnia udało się naprawić kolejne 5 
czołgów i 3 kompania znów była poważnym zagrożeniem dla bolszewików. 
Po południu oddziały 53 pułku piechoty miały przy wsparciu czołgów zaata-
kować Czartorię, ale ostatecznie akcja została odwołana. Najintensywniejsze 
walki jednak trwały w ostatnim dniu bitwy – bolszewicy trzymali się mocno 
na wschód od Nastasowa, Ludwikówki i Czartorii. Natarcie na wieś Mikulińce 
miał przeprowadzić 51 pp. przy wsparciu 3 kompanii czołgów, do działania 
wyznaczony został 1 pluton, którym dowodził por. Piasecki. Operacja roz-
poczęła się w nocy z 3 na 4 sierpnia. Uderzenie Polaków zostało powitane 
przez artylerię nieprzyjaciela, niestety artyleria nasza nie reagowała. Oddziały 
51 pp. zostały zatrzymane ogniem artylerii, ale czołgi nie przestały nacierać. 
W ciągu kilku godzin pluton przełamał pozycję nieprzyjaciela, oczyszczając 
teren z oddziałów wroga. Niestety okazało się, że bolszewicy nie mogąc pora-
dzić sobie w bezpośrednim starciu z czołgami rozpoczęli ostrzeliwanie artyle-
rią z przeciwnego brzegu rzeki Seret, uszkodzili trzy czołgi. Walki ostatecznie 
dla polskiej strony zakończyły się zwycięsko.

Walki trwały przez klika dni zakończyły się taktycznym sukcesem Pola-
ków – utrzymano pozycje nad Seretem „Bohaterskie oddziały 12-ej dywizji 
piechoty pod dowództwem rannego ppłk. Januszajtisa brawurowym szturmem 
zdobyły Mikulińce, wyrzucając ostatecznie w tym rejonie bolszewików za Se-
ret. W akcji tej wybitną rolę z naszej strony odegrały czołgi. Rozmiar klęski 
bolszewickiej w tym rejonie, potwierdza fakt, że na pobojowisku znaleziono 
przeszło 1600 trupa” – głosił komunikat dowództwa91. O roli 3 kompanii czoł-
gów może świadczyć następująca informacja: w czasie walk w wojnie 1920 r. 
oficerowie i żołnierze 1 Pułku Czołgów otrzymali 32 Krzyże Wojenne Virtuti 
Militari, z czego aż 4 za walki pod Nastasowem i Mikulińcami: dowódca kom-
panii por. Władysław Liro92, por. Józef Piasecki, ogniomistrz Piotr Majnosz, 
plutonowy Piotr Jaworski. Nie wolno jednak zapomnieć o ogromnym poświę-
ceniu żołnierzy i oficerów polskiej piechoty. 

Ciężkie walki toczyły wszystkie zaangażowane oddziały również 12 DP: 

91 L. Szuchatowicz, Zarys historii wojennej 53 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, Warsza-
wa 1928, s. 33.

92 Władysław Liro, urodzony w 1891 r. w Krakowie, do wybuchu I wojny światowej zaan-
gażowany w działalność sportową – był lekkoatletą, reprezentował Towarzystwo Sportowe 
“Wisła” w rzucie dyskiem, odnosząc spore sukcesy, w 1908 rzucił 28,90 m, a rok później 
26,75 m.
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„Sierż. Królewicz, kiedy jego kompania pod Chatkami została zmuszona do 
chwilowego wycofania się, pozostawał z narażeniem życia na miejscu tak dłu-
go, aż sanitariusze mogli wyprowadzić z pobojowiska wszystkich rannych, 
a kompania jego zająć nowe stanowiska. Tu właśnie plut. Janas, gdy z powo-
du silnego ognia nieprzyjacielskiego kompania zaczęła się chwiać, rzucił się 
z garścią ludzi. naprzód i z krzykiem: Chłopcy! Biegiem za mną, niech żyje 
Polska! – porwał za sobą wszystkich93. W czasie tych walk ciężkie straty po-
niosły oddziały 51 pułku piechoty – zginął dowódca 7 kompanii por. Zdanow-
ski, wielu oficerów odniosło ciężkie rany. Ciężkie straty poniosła 2 kompania 
– zginęli lub byli ranni wszyscy oficerowie i podoficerowie – dowództwo objął 
szeregowy Mieczysław Kunicki, który bohatersko dowodził podległymi żoł-
nierzami94.

93 T. Pawlik, Zarys historii wojennej 52 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, Warszawa 
1928, s. 19.

94 L. Szuchatowicz, op. cit., s. 32.
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Bitwa pod Zadwórzem. Polskie Termopile

17 sierpnia 1920 roku pod Zadwórzem doszło do bitwy, którą w II Rze-
czypospolitej nazwano „polskimi Termopilami”. Dzisiaj, gdy słyszymy 

o „polskich Termopilach” staje nam przed oczami kapitan Władysław Raginis 
i jego żołnierze walczący w schronach bojowych pod Wizną w czasie II wojny 
światowej. Może to dlatego, że są lub nie tak dawno jeszcze byli wśród nas 
świadkowie tej heroicznej obrony. Innym powodem zatarcia w pamięci bitwy 
pod Zadwórzem może być okres Polski Ludowej, w której kazano nam zapo-
mnieć o wojnie polsko-bolszewickiej. A może to dlatego, że ta mała stacyjka 
kolejowa na trasie Lwów – Złoczów – Tarnopol znajduje się dzisiaj poza gra-
nicami naszego państwa. 

Chociaż coraz częściej nasi turyści zapuszczają się na tereny dawnych kre-
sów południowo-wschodnich, to jednak ich trasy omijają miejsce tej bitwy. 
„Jesteście pierwszą grupą od pięciu lat, którą zawożę do Zadwórza” – po-
wiedziała w 2017 roku do uczniów Zespołu Szkół Technicznych, pani Irenka, 
przewodnik po Lwowie. Turysta starający się dotrzeć do Zadwórza od po-
czątku natrafia na problemy z odnalezieniem tego miejsca bitwy. Zadwórze 
jest to niewielka wieś w obwodzie lwowskim oddalona o zaledwie 34 km na 
północny-wschód do Lwowa. Można tam dotrzeć pociągiem kursującym na 
trasie Lwów – Tarnopol, który wyrusza z dworca podmiejskiego we Lwo-
wie i wysiąść na stacji Zadwórze. Jadąc samochodem na trasie HO2 Lwów 
– Tarnopol skręcamy na miejscowość Kurowice. Następnie po przejechaniu 
15 km dojeżdżamy do torów w Zadwórzu. Tu zostawiamy samochód i idzie-
my w lewo wąską ścieżką wzdłuż torów. Dziurawe drogi oraz brak oznaczeń 
kierujących we właściwie miejsce nie ułatwiają dotarcia do celu. Po dotarciu 
do celu wyłania nam się niewielki cmentarzyk oraz kopiec, na którego szczy-
cie znajduje się pomnik. Dzisiaj jest to miejsce odnowione i uporządkowane. 
Mam nadzieję, że zachęcę czytelnika do wyjazdu do Zadwórza, aby oddać 
hołd „polskim Spartanom”. Szczególnie powinniśmy kłaść nacisk na edukację 
młodzieży. Coraz częściej widzimy grupy polskich uczniów, którzy odwie-
dzają Lwów, okoliczne pałace i zamki w Olesku, Podhorcach czy Złoczowie, 
stanowiące tzw. „złotą podkowę”. Może ich opiekunowie zdecydują się ich 
zawieźć również do Zadwórza. 
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Opierając się głównie na wspomnieniach i opisach z okresu II Rzeczypo-
spolitej postaram się przedstawić przebieg bitwy. Wojna polsko-bolszewicka 
toczyła się na wielu obszarach Polski. Nie tylko Warszawa była w ciągłym 
zagrożeniu. Także obszar Galicji wschodniej z miastem Lwowem pozostawał 
w zasięgu Armii Czerwonej. Bolszewickim przywódcom bardzo zależało na 
zdobyciu miasta, szczególnie armii konnej gen. Siemiona Budionnego i jego 
komisarzowi politycznemu Józefowi Stalinowi. Rywalizowali oni z Tucha-
czewskim o władzę i dlatego odmówili z nim współpracy militarnej. Budionny 
w końcu zrozumiał, że popełnił błąd taktyczny, próbując zdobyć Lwów, ale na 
pomoc dla Tuchaczewskiego atakującego Warszawę było już za późno95. 

Bitwa pod Zadwórzem była jednym z wielu starć, które miało za zada-
nie obronę Lwowa, ale jak pisał publicysta „Kuriera Lwowskiego”, a za nim 
Stanisław Nicieja: „Pod War-
szawą walczymy o byt i niepod-
ległość. Pod Lwowem toczy się 
bój o granice państwa, o przyna-
leżność Wschodniej Małopolski 
do Polski…”96. Kiedy ogłoszono 
mobilizację, pułkownik Czesław 
Mączyński rozpoczął organizację 
Małopolskich Oddziałów Armii 
Ochotniczej. To on wydał rozkaz 
Romanowi Abrahamowi stwo-
rzenia oddziału do szybkiego re-
agowania. Nazwisko bohatera li-
stopadowej obrony Lwowa 1918 
roku przyciągnęło wielu ochot-
ników, którzy znali Abrahama 
jeszcze z czasów walki z Ukra-
ińcami. Byli to głównie gimna-
zjaliści i studenci. Abraham do-
wodził oddziałem biorąc udział 
w ciężkich walkach w okolicach 
Lwowa do momentu, kiedy zo-
stał ranny w nogę. Wtedy to do-

95 S.Nicieja, Zadwórze. Polskie Termopile, Kraków 2000, s. 14-15.
96 Ibidem, s. 15.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych pod 
pomnikiem w Zadwórzu, 2017 rok
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wództwo objął kapitan Bolesław Zajączkowski, któremu to pod Zadwórzem 
przyszło odegrać rolę polskiego Leonidasa97. 

Na początku sierpnia oddział przydzielono do dywizji pułkownika Mariana 
Januszajtisa, który urodził się i wychował w Częstochowie. 16 sierpnia 1920 
roku obrona na Bugu załamała się, a konnica Budionnego parła na Lwów. 
Oddział dowodzony przez Zajączkowskiego również wycofywał się w tym 
kierunku. Pod Krasnem doszło do podziału niespełna tysięcznego oddziału. 
Szwadron kawalerii dowodzony przez rotmistrza Tadeusza Korab-Krynic-
kiego udał się w kierunku Glinian, natomiast piechota ruszyła torem kole-
jowym w stronę Zadwórza. Była to najkrótsza droga na Lwów98. Kiedy rano 
17 sierpnia 1920 roku dotarli do dworca okazało się, że jest on zajęty przez 
bolszewików. Powodowało to zagrożenie powstania luki w obronie Lwowa. 
Zajączkowski widząc to niebezpieczeństwo, postanowił odbić dworzec oraz 
zająć wzgórze zadwórzańskie. W południe, po pięciu godzinach zażartych 
walk, stacja kolejowa została odbita. Na pomoc swoim oddziałom pośpieszyła 
jednak konnica Budionnego. Siły Polaków i bolszewików były jak jeden do 

97 Ibidem, s. 19, T. Stańczyk, W. Pasek, Polskie Termopile. Walczyli do końca, Warszawa 
2016, s. 176.

98 S. Feliński, Rycerze zadwórzańscy. Lwów 1927; S. Nicieja, op. cit., s. 21. 

Obraz Stanisława Kaczora-Batowskiego „Polskie Termopile” – 1929 rok
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dziesięciu. W ciągu 11 godzin batalion kapitana Zajączkowskiego odparł sześć 
kawaleryjskich szarż. Niestety artyleria kozacka rozbiła wózki z amunicją, co 
powoduje, że „abrahamczycy” zostali z jej niewielką częścią. Walki trwały do 
zachodu słońca. Wieczorem, widząc, że sytuacja jest beznadziejna, kapitan 
zdecydował o wycofaniu pozostałych przy życiu żołnierzy w stronę lasu. Nie-
stety od strony Złoczowa nadciągnął nowy oddział Budionnego. 

Jak pisała Kossak-Szczucka w opowiadaniu „Pod Zadwórzem”: „Już szó-
sty raz piechota i konnica bolszewicka ruszają się do ataku by odebrać wzgó-
rze. Szósty raz cofają się, wściekli, odparci… Kapitan Zajączkowski spogląda 
ze wzgórza opanowanym wzrokiem. Batalion zmalał do kilkudziesięciu ludzi. 
Dookoła ćma nieprzyjaciół. Co najmniej sześć tysięcy, jeśli nie więcej. A strze-
lać już nie ma czym… Podnosi rewolwer do skroni, strzela i wali się martwy… 
Nie ma już ani jednego oficera. Polegli wszyscy. Od kul nieprzyjacielskich 
lub swoich. Nie więcej jak pięćdziesięciu żołnierzy i dwóch podoficerów stoi 
jeszcze, kupiąc się w gromadę. Ścisnęli plecami, postawili groźnie bagnety. 
Nie strzela nikt. Nie ma ani jednego naboju… Z wyciem triumfu wdziera się 
nieprzyjaciel. Rozwścieczone, dzikie twarze. Prą jeden przez drugiego, by do-
stać nareszcie śmiałków, co zatrzymali ich tyle godzin… I oni nie strzelają 
również. Nie z braku ładunków, lecz wolą rąbać szablami. Własnoręcznie za-
kuć znienawidzonych Polaków, widać tryskającą krew, słychać z bliska jęki 
konania! Topnieje garstka stojących. Pokryło ją zewsząd mrowie… Nad zrą-
bany stos trupów wysoki, barczysty Jasiek Baryła. Z rozciętej głowy krew 
tryska, zalewa czoło i policzki. Z tą czerwoną twarzą straszy jak upiór, krzyczy 
wprost w oczy dopadających go zewsząd Kozakom, krzyczy śmiertelnie za-
chrypniętym głosem: Niech żyje Polska! Niech żyje Lwów! I pada na ziemię 
pod ciosami dziesięciu szabli …”99.

Brutalność Kozaków opisał również pisarz bolszewicki Izaak Babel, który 
walczył pod Zadwórzem w szeregach Armii Czerwonej. Pod datą 18 sierpnia 
1920 roku zanotował w swoim pamiętniku: „Przecinaliśmy linię kolejową pod 
Zadwórzem. Polacy przebijają się wzdłuż torów do Lwowa. Wieczorem atak 
koło folwarku. Pobojowisko. Jeździłem z wojenkomen wzdłuż pierwszej linii, 
błagamy żeby nie zabijać jeńców, Apanasenko umywa ręce, Szeko bąknął – 
dlaczego nie? Odegrało to potworną rolę. Nie patrzyłem im w twarze, prze-
bijali bagnetami, dostrzeliwali, trupy na trupach, jednego jeszcze obdzierają, 
drugiego dobijają, jęki, krzyki, charkot, to nasz szwadron szedł do natarcia, 
Apanasenko z boku, szwadron przyodział się jak należy… Piekło. Jakąż to 
99 Z. Kossak-Szczucka, Pod Zadwórzem, [w:] J.Pitatowa, „Polskim szlakiem”, Palestyna 

1944; S. Nicieja, op.cit., s. 27-30.
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wolność przynosimy, okropieństwo. Przeszukują folwark. Wyciągają z ukry-
cia, Apanasenko – nie trać ładunków, zarżnij go. Apanasenko zawsze tak mówi 
– siostrę zarżnąć, Polaków zarżnąć”100.

Całodzienne zmagania młodzieży lwowskiej z konnicą Budionnego umoż-
liwiły odwrót 13 dywizji i 12 pułku piechoty do Lwowa, gdzie zajęły pozycje 
obronne. W trakcie walk o Zadwórze 6 dywizja konna wycięła w pień bata-
lion dowodzony przez Zajączkowskiego. Z 330 żołnierzy batalionu zabito 318 
obrońców, wszystkich oficerów. Nie sposób ocenić ilu z nich padło w boju, 
a ilu zostało zamordowanych. Jak wspomniał sanitariusz Jan Ross: „Tragedia 
wstrząsnęła całym Lwowem. Zginęła tam młodzież przeważnie oderwana od 
studiów, ta młodzież, która okryła się sławą w obronie Lwowa… Najmłodsi 
uczestnicy bitwy mieli zaledwie naście lat”101. 

Brutalność bolszewików nie tylko dotyczyła żołnierzy, ale również lud-
ności cywilnej. Tak wspominał częstochowianin pułkownik Januszaitis: „…
mniej więcej w tym czasie, kiedy wycofywałem się z dywizją z Płoskirowa na 
zachód, w momencie napadu bolszewików na pociąg ewakuacyjny pod Czar-
nym Ostrowiem… Bolszewicy wyrżnęli wtedy 700 kobiet i dzieci…”102.

Po zakończeniu działań wojennych Małopolskie Oddziały Armii Ochot-
niczej zostały rozwiązane. W pożegnalnym rozkazie dowództwa pułkownik 
Czesław Mączyński podkreślał: „Wasza w znacznej mierze zasługa, że wróg 
nie ruszył na Lwów bezbronny…”103. Gdy 22 listopada 1920 roku marszałek 
Józef Piłsudski dekorował herb Lwowa, powiedział: „Za zasługi położone dla 
polskości tego grodu i jego przynależności do Polski, mianuję miasto Lwów 
kawalerem Krzyża Virtuti Militari”104.

Identyfikacja pod Zadwórzem była niezwykle trudna. Udało się rozpoznać 
zaledwie ośmiu zadwórzaków. Siedmiu przewieziono do Lwowa. Pięciu pocho-
wano na cmentarzu Orląt Lwowskich w tzw. kwaterze zadwórzańskiej. Dwaj 
najprawdopodobniej spoczęli w grobach rodzinnych na cmentarzu Łyczakow-
skim. Rafała Romera oraz pozostałych niezidentyfikowanych pochowano na 
miejscu bitwy. Ustalono nazwiska stu sześciu poległych. Dwustu dwunastu 
zostanie na zawsze nieznanymi żołnierzami. W dniu pogrzebu w lwowskiej 
prasie opublikowano wiersz siostry jednego z poległych:

100  I. Babel, Dziennik 1920, 2007, s. 146. 
101 S. Nicieja, op.cit, s. 16.
102 M. Żegota-Januszajtis, Życie moje tak burzliwe… Wspomnienia i dokumenty, Warszawa 

1993, s. 94.
103 J. Pogonowski, Bój o Lwów, Gdańsk 1921, s. 29.
104 W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, Londyn 1977, s. 530.
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Bohaterom spod Zadwórza
Powiedzcie chłopcy – czy w ów dzień sierpniowy
Słońce na niebie już schodziło krwawe?
I złocąc w hełmy przystrojone głowy
Złociło w sercach to przeczucie łzawe
Że gdy zabraknie Wam w pasch ładunku
Przyjdzie Wam zginąć tam – na posterunku…105

Uroczystości pogrzebowe z 18 września 1920 roku bohaterów walk pod 
Zadwórzem stały się wielką manifestacją patriotyczną. Tak relacjonowała je 
„Gazeta Lwowska”: „Już przed godziną 3 po południu zaległy ulice Łycza-
kowska i Czarnieckiego, Plac Bernardyński i ulicę Piekarską nieprzejrzane 
tłumy. Latarnie płonące otulono krepą, ku szpitalowi dążyły samochody i po-
wozy z dygnitarzami, wojskowymi i cywilnymi, w przestworzach unosiły się 
samoloty, z wielu okien i balkonów zwieszały żałobne fl agi”106.

105 S. Nicieja, Kresowa Atlantyda: Historia i mitologia miast kresowych, t. 10, Opole 2017, s. 181.
106 „Gazeta Lwowska” nr 218 z 18 września 1920 r. 

Kwatera zadwórzańska na Cmentarzu Orląt Lwowskich
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W miejscu bitwy usypano kopiec, na którym wzniesiono pomnik w kształ-
cie słupa granicznego zwieńczonego krzyżem. W 1928 roku u podnóża kurha-
nu odsłonięto tablicę ufundowaną przez Filipa Howzana ze Stryja, który był 
ojcem jednego z poległych bohaterów. Napis na tablicy brzmiał: „Orlętom po-
ległym 17 sierpnia 1920 r. w obronie całości ziem kresowych”. Nazwa miej-
scowości została wyryta na łukach warszawskiego Grobu Nieznanego Żołnie-
rza, gdzie znajduje się do dzisiaj. Na pamiątkę bitwy ustanowiono odznacze-
nie – Krzyż Zadwórza.

Rocznice walki i męczeńskiej śmierci Orląt Lwowskich w Zadworzu przed 
II wojną światową obchodzono w Polsce, z udziałem najwyższych władz pań-
stwowych, bardzo uroczyście. Podczas poświęcenia kamienia węgielnego pod 
kurhan 21 sierpnia 1927 roku, ówczesny dowódca Okręgu Korpusu we Lwo-
wie gen. Władysław Sikorski skierował do uczestników następujące słowa: 
„Kiedy w śmiertelnej bitwie nad Wisłą 1920 roku rozstrzygały się losy pol-
sko-rosyjskiej wojny oraz zmartwychwstałej Rzeczypospolitej, Lwów, wiążąc 
na swych przedpolach groźną armię Budionnego, spełnił historyczną rolę. Tej 
pięknej roli najwymowniejszym świadectwem jest mogiła Zadwórza – symbol 
ofiarnego żołnierza, który odcięty od swego dowódcy – służył wiernie Ojczyź-
nie aż do ofiary życia włącznie”107. 

Zadwórzańskie rocznice czczono też przed wojną sławnym marszem za-
dwórzańskim we Lwowie. Rokrocznie, w nocy z 14 na 15 sierpnia, polscy 
żołnierze w pełnym rynsztunku bojowym maszerowali od mogiły w Zadwórzu 
w stronę Lwowa aż do koszarów wojskowych na Łyczakowie. Na zakończe-
nie marszu przed pomnikiem Adama Mickiewicza odbywała się defilada108. 
W dziesiątą rocznicę rzezi pod Zadwórzem Polskie Towarzystwo Opieki nad 
Grobami Bohaterów we Lwowie wydało jednodniówkę by „krzepiła w ty-
sięcznych szeregach Waszych Ducha ukochania Polski…”109. Miejsce bitwy 
było również celem wielotysięcznych pielgrzymek. 

Po II wojnie światowej Zadwórze znalazło się na terytorium Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, wchodzącej w skład Związku Radziec-
kiego. Pomnik wraz z cmentarzem uległ dewastacji, ale na szczęście prze-
trwał. Zniszczono tylko tablicę. W 1999 roku, przy zgodzie władz ukraińskich 
107 J. Białynia-Chołodecki, S. Rayski, Obrona Lwowa przeciw najazdowi bolszewików w r. 1920, 

[w:] W dziesiątą rocznicę bitwy pod Zadworzem, Horpinem i Firlejówką! Ku uczczeniu pamięci 
poległych w ofiarnym boju z najazdem bolszewickim bohaterów 1920-1930, Lwów 1920.

108 A. Trześniowska, Zapłacili najwyższą cenę, [w:] „Nasz Dziennik”, wydanie z 2 listopada 
2005, nr 255 (2360).

109 J. Białynia Chłodecki, S. Rayski, op. cit., s. 2; R. Stefaniak, Dziesięciolecie zwycięskiego 
odparcia najazdu Rosji Sowieckiej 1920-1930, Częstochowa 2020.
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odnowiono pomnik wraz z cmentarzem. Umieszczono nową tablicę, ale nie-
stety z nieco innym napisem: „Polskim orlętom poległym w walce z wojskiem 
bolszewickim”.

W ostatnich latach powrócono również do uroczystości rocznicowych. Na 
uroczystości patriotyczne w Zadwórzu przybywają zarówno Polacy ze Lwowa 
i okolic, jak również z różnych stron Polski.

Zachęcam również do zapoznania się ze wspaniałymi życiorysami bohate-
rów spod Zadwórza. Zidentyfikowani i pochowani we Lwowie to kapitan Bo-
lesław Zajączkowski – lwowski notariusz i pierwszy żołnierz Romana Abra-
hama w „oddziale straceńców”, Józef Hanak – legionista, syn znanego lwow-
skiego stroiciela fortepianów, podchorąży Władysław Marynowski – poeta, 
malarz karykaturzysta, Orlę Lwowskie. Niezidentyfikowani to: Witold Papara 
– pochodzący z lwowskiej rodziny sadowników, którzy wyhodowali nowy ga-
tunek jabłek zwany „papierówkami”, plutonowy Konstanty Zarugiewicz – stu-
dent Politechniki Lwowskiej, obrońca Lwowa uhonorowany Krzyżem Virtuti 
Militari, jego matka wskazała prochy, spoczywające w Grobie Nieznanego 
Żołnierza. Ci, którzy przeżyli to: Władysław Targalski – obrońca Lwowa 1918 
roku, uczestnik powstania śląskiego, Bronisław Mirecki – duszpasterz Pola-
ków zamieszkujących kresy południowo-wschodnie wcielone do ZSRR, Mie-
czysław Iwanicki – więzień sowieckich łagrów, Marian Kuźniewicz – bohater 
spod Monte Cassino, Stanisław Filipowski – twórca Szkoły Muzycznej w Zło-
czowie, Rudolf Niżankowski – sekretarz wojewody lwowskiego, żołnierz Na-
rodowych Sił Zbrojnych, Walerian Szczepankiewicz – późniejszy lekarz110.

Bitwa pod Zadwórzem, choć wyjątkowo czczona już w dwudziestoleciu 
międzywojennym, do dnia dzisiejszego nie znalazła należnego sobie miejsca 
w panteonie historii polskiego oręża, pozostając często jedynie w świadomo-
ści znawców tematyki kresowej.

110 S. Nicieja, op. cit., s. 184-198.
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Bitwa pod Komarowem

Bitwa pod Komarowem rozegrana 31 sierpnia 1920 roku była ostatnim 
akordem wojny polsko-bolszewickiej. Po zwycięstwie pod Warszawą 

wojska bolszewickie pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego oczekiwa-
ły szybkiej pomocy 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego. Polskie dowódz-
two doskonale zdawało sobie sprawę, że jeśli Budionny dotrze pod Warsza-
wę, może uderzyć w odsłonięte tyły polskich sił, co mogło zakończyć się tra-
gicznie. Dlatego priorytetem było zatrzymanie konarmii przed strategicznym 
Zamościem. Moment zwrotny naszedł właśnie 31 sierpnia 1920 roku, kiedy 
pod Komarowem starło się około ośmiu tysięcy kawalerzystów. Jak garstce 
Polaków udało się pokonać siejącą postrach 1 Armię Konną Siemiona Budion-
nego?

Konarmia Budionnego posiadała największe możliwości manewrowe ze 
wszystkich oddziałów bolszewickich biorących udział w wojnie z Polską. Gdy 

S. Budionny wśród żołnierzy konarmii
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w połowie 1920 r. skierowano ją na front polski, liczyła ok. 18 tys. szabel, 350 
karabinów maszynowych i 350 dział. Budionny, pogromca wojsk „białych” 
w rosyjskiej wojnie domowej, dysponował nawet pociągami pancernymi111. 

Celem zaprawionej w bojach Konarmii było zdobycie Lwowa, a następ-
nie wsparcie armii Michaiła Tuchaczewskiego, maszerującej na Warszawę. 
Opanowanie Lwowa okazało się zadaniem niewykonalnym, dlatego Budion-
ny skierował siły na Zamość i planował zająć go „z marszu”. Że tak się nie 
stało, zawdzięczamy to dwóm wynalazkom. Pierwszy to radiowywiad, któ-
ry przechwytując depesze, dostarczał coraz to nowszych doniesień o planach 
bolszewików. Nieocenioną wręcz rolę odegrał inny wynalazek, który zyskał 
wielką popularność w I wojnie światowej oraz został szeroko wykorzystany 
w wojnie polsko-bolszewickiej – mowa oczywiście o samolotach. A dokładnie 
mówiąc, o zwiadzie powietrznym. Dzięki niemu można było dość dokładnie 
oszacować siłę nieprzyjaciela oraz jego dokładne położenie. Tak więc, dzięki 
radiowywiadowi oraz zwiadom z powietrza, wiadomo było, że Budionny na 
czele Konarmii ruszył na pomoc będącej na skraju wytrzymałości armii Tu-
chaczewskiego. Wymarsz jego armii mógł okazać się bardzo groźny dla pol-
skich oddziałów ścigających uciekających spod Warszawy żołnierzy Frontu 
Zachodniego. Dlatego też Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego zarządziło 
przygotowanie operacji mającej na celu zniszczenie szerzącej panikę wśród 
polskiej piechoty konarmii. 

Aby jednak Budionny mógł zdobyć Zamość, to musiał ominąć rozległe 
bagna. Tutaj właśnie polskie dowództwo dopatrywało się swojej szansy. Wie-
działo ono, że najbardziej rozsądnym wyjściem będzie próba zatrzymania Bu-
dionnego na drodze do Zamościa. Budionny po raz kolejny natrafił jednak 
na zdecydowany opór polskiej załogi – obroną Zamościa kierował Ukrainiec 
płk Marko Bezruczko. Pod koniec sierpnia twierdza Zamość została odbloko-
wana, a Armia Konna zaczęła odwrót. I w takich okolicznościach oficerowie 
wojsk Rzeczpospolitej przystąpili do planowania bitwy. Zamierzano otoczyć 
i zniszczyć rosyjską 1 Armię. Uderzenie wykonać miała polska 3 Armia, na 
której czele stanął generał podporucznik Władysław Sikorski. Chciał on zwią-
zać główne siły Budionnego pod Komarowem przez czołowe uderzenie Grupy 
Pościgowej, którą dowodził generał podporucznik Stanisław Haller. Składa-
ła się ona m.in. z 1 Dywizji Jazdy pułkownika Juliusza Rómmla, 12 Pułku 
Ułanów Podolskich rotmistrza Tadeusza Komorowskiego, 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich kapitana artylerii Michała Beliny-Prażmowskiego i 13 Dywi-
111 W. Kowalski, Bój pod Komarowem – największa bitwa kawaleryjska wojny polsko-bolsze-

wickiej, [w:] Portal historyczny „Dzieje.pl”, 30.08.2017.
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zji Piechoty dowodzonej przez wspomnianego gen. Stanisława Hallera, który, 
jak już wiemy, był też dowódcą całej GO. Jednocześnie przeciwnik zostałby 
oskrzydlony siłami 10 Dywizji Piechoty generała Lucjana Żeligowskiego oraz 
2 Dywizji Piechoty Legionów pułkownika Michała Żymierskiego. Tu same 
znane z późniejszej historii Polski nazwiska. Warto też wspomnieć jeszcze na-
zwy innych oddziałów i ich dowódców, bo odegrały one znaczącą rolę w tej bi-
twie. Chodzi o 7 Brygadę Jazdy pułkownika Henryka Brzezowskiego, 8 Pułk 
Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego dowodzony przez rotmistrza Kornela 
Krzeczunowicza, 2 Pułk Szwoleżerów pod dowództwem majora Rudolfa Rup-
pa i 9 Pułk Ułanów Małopolskich majora Stefana Dembińskiego112.

Ale zanim do bitwy doszło, Budionny dotarł pod Zamość i rozpoczął 
szturm na miasto. Mimo znacznej przewagi, polska jazda pod dowództwem 
Juliusza Rómmla poprzez zaczepne uderzenia na sowieckie kolumny odcięła 
oddziały szturmowe od składów amunicji, tym samym uniemożliwiając zdo-
bycie miasta. 

Z godziny na godzinę, sytuacja Budionnego 
wyglądała coraz gorzej. W końcu 29 sierpnia zo-
stał wraz z armią zamknięty w pułapce. Jedynym 
sensownym wyjściem była próba przebicia się 
przez polską linię i przeprawienie się przez rzekę 
Huczwę do Hrubieszowa. Nadszedł 31 sierpnia – 
dzień, który okazać się miał przełomem w całej 
polsko-bolszewickiej wojnie. Jak bardzo często 
w historii bywało, wydarzenia, które miały tego 
dnia miejsce, były w dużej mierze kwestią przy-
padku. Wspomniany już pułkownik Brzezowski 
właściwie przez przypadek dostał rozkaz, któ-
ry goniec wiózł do dowódcy 1 Dywizji. Dzięki 
temu Brzezowski mógł postawić w gotowość 
swoją brygadę znacznie wcześniej, niż gdyby goniec najpierw dotarł do do-
wódcy dywizji. Brzezowski wyruszył w stronę Komarowa, aby stoczyć decy-
dujący bój z Budionnym. Do pierwszego starcia doszło około godziny 7 rano, 
na zachodnim krańcu bagien komarowskich, we wsi Wolica Śniatycka (w jej 
okolicach stoczono najcięższe walki). Bitwa rozpoczęła się od ataku bolsze-
wików na prawe skrzydło GO – uderzenie przyjęła na siebie 7 Brygada Jazdy. 
Jej dowódca, płk Brzezowski, rankiem 31 sierpnia otrzymał rozkaz od gen. S. 

112 R. Najczuk, Bitwa pod Komarowem 1920 r., [w:] Portal Informacyjny „Wojsko Polskie”.

Juliusz Rómmel jako generał 
dywizji
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Hallera, w którym celem planowanego polskiego natarcia było „wtłoczenie 
konnej armii Budionnego w widły bagien zbiegających się pod Zamościem” 
oraz całkowite jej zniszczenie. Po latach wspominał: 

„Wiedziałem, że pułk ten tak potężnego uderzenia wytrzymać nie jest 
w stanie i że będzie w krótkim czasie z dużymi stratami zepchnięty. A jednak 
ta szczupła garstka szwoleżerów ani na moment się nie zawahała: Słyszę ich 
zdecydowany okrzyk: Hurra! I już tworzy się jedna skłębiona masa – walka 
wręcz się rozpoczęła”113.

Ale nim bitwa się rozpoczęła, przeciwnicy przeanalizowali plan okolicy, 
szukając dogodnych pozycji. Pułkownik Henryk Brzezowski rozkazał zająć 
zwłaszcza wzgórze 255. Jego strategiczną przydatność wyjaśnił w 1934 roku 
na łamach „Przeglądu Kawaleryjskiego” (zachowano oryginalną pisownię): 

„Po zorjentowaniu się w terenie i przestudjowaniu mapy stwierdziłem, że 
muszę zająć jak najprędzej wzgórze 255, na północ od Wolicy Śniatyckiej. Był 
to punkt dominujący, który umożliwiał obserwację aż po Sitno. Posiadanie 
tego wzgórza zabezpieczało VI-tej brygadzie podejście i dawało podstawę do 
rozpoczęcia właściwej naszej akcji, jednym słowem, wzgórze 255 było tak-
tycznym punktem ciężkości na tym odcinku”114.

Mimo heroicznej walki, wspierający 7 Brygadę Jazdy pułkownika Brze-
zowskiego niewielki 2 Pułk Szwoleżerów pod dowództwem majora Rudolfa 
Ruppa, pod bardzo silnym naporem wroga, musiał się wycofać. Na szczęście, 
właśnie wtedy, na strategiczne wzgórze 255 dotarł 9 Pułk Ułanów Małopol-
skich dowodzony przez majora Stefana Dembińskiego, który mimo przejścia 
20 kilometrów bez przerwy, natychmiast został rzucony do boju. Jak w kalej-
doskopie, sytuacja na polu bitwy odwróciła się o 180 stopni. Atak świeżych 
jednostek podbudował szwoleżerów i tamci również nie zastanawiając się ani 
chwili, ruszyli do ponownej szarży. Przytłoczeni, świetnie skoordynowany-
mi polskimi atakami bolszewicy po kilkudziesięciu minutach walki rzucili się 
do odwrotu. Wzgórze 255 zostało zdobyte, pierwsza runda pojedynku została 
wygrana przez Polaków. Nie oznaczało to jednak zwycięstwa w całej bitwie, 
do tego jeszcze trochę brakowało. A straty były dotkliwe, zginęła większość 
oficerów z 9 Pułku Ułanów. Razem w pierwszej części bitwy, Polacy stracili 
blisko 300 ludzi. Po kilku godzinach, w polskim obozie rozległ się alarm, bol-
szewicy nadciągali po raz drugi. Mimo skrajnego zmęczenia kilkugodzinnym 
bojem, rotmistrz Krzeczunowicz bez chwili zawahania, poprowadził swoich 
113 H. Brzezowski, Bitwa pod Komarowem. Jak ja ją widziałem, [w:] „Przegląd Kawaleryjski”, 

nr 1 (99) 1934.
114 Ibidem.
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ludzi do boju. I to właśnie jego szarża okazała się decydująca dla losów bi-
twy115. Po latach tak relacjonował ją płk Brzezowski:

„Idzie kłusem, oszczędzając siły koni; nie rozwija pułku przedwcześnie, bo 
w kłębowisku i kurzawie pod krwawo zachodzące słońce nie może rozpoznać, 
czy ma przed sobą cofający się 9. pułk ułanów, czy też szarżującego nieprzyja-
ciela (…) Ale już cofający się zniknęli w odstępach między szwadronami, już 
pada jak grom komenda: Rozwinięty, galopem, Hurra! Jadący w roli szperacza 
przed prawym skrzydłem pułku adiutant pułku, ppor. Aleksander Krzeczuno-
wicz (brat Kornela – red.), oddaje szereg strzałów z pistoletu, rtm. Krzeczu-
nowicz płazem szabli wprowadza swego przemęczonego deresza w cwał i już 
cały pułk impetem rusza do szarży i w mgnieniu oka pokrywa odległość kil-
kudziesięciu zaledwie kroków, dzielącą go jeszcze od wroga. Tej niezwykle 
silnej szarży nie wytrzymał nieprzyjaciel. Przyjął ją salwą z pistoletów, ledwie 
dosłyszalną wśród naszych gromkich „hurra” i natychmiast podał tyły. Wzdłuż 
całej linii frontu nawróciły jego oddziały. W jednym miejscu przeła mana, cała 
6 dywizja bolszewicka 
galopem opuszczała pole 
bitwy (…). Było to wido-
wisko wspaniałe, którego 
nigdy w życiu nie zapo-
mnę”116.

Bitwa pod Komaro-
wem zakończyła się pol-
skim zwycięstwem po za-
padnięciu zmroku, kiedy 
ostatnie niedobitki bol-
szewickich pułków roz-
płynęły się w ciemności. 
W pełnym galopie rozbi-
to szeregi bolszewików, 
nawet samego głównego 
dowódcę zmuszając do 
porzucenia swego samo-
chodu sztabowego. Nic 
dziwnego, że po wojnie 

115 W. Kowalski, op.cit.
116 Ibidem.

A. Przybylski, Wojna Polska 1918-1921, Wojskowy Instytut 
Naukowo Wydawniczy, Warszawa
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pułkownik Rómmel określił tę szarżę jako jedną z najświetniejszych podczas 
całej wojny. Zwycięstwo było całkowite. Polacy ruszyli w pogoń, którą jednak 
po około trzech kilometrach powstrzymały karabiny maszynowe ustawione na 
skraju lasu. Dalszego pościgu zaniechano z powodu zapadających ciemności 
i wycieńczenia walczących od 12 godzin żołnierzy. Zwycięskie zmagania pod 
Komarowem zostały okupione stratą 300 poległych i rannych kawalerzystów 
oraz 500 koni. 

Bój ten już na zawsze zapisze się w pamięci jako ostatnia, w pełni kawa-
leryjska bitwa w historii, a także największe konne starcie od czasów napo-
leońskiej bitwy pod Lieberwolwitz w 1813 roku. Oprócz tego, bitwa ta spo-
wodowała, że słynna 1 Armia Konna Siemiona Budionnego, do końca wojny 
polsko-rosyjskiej 1920 roku nie odegrała już żadnej znaczącej roli. Była też 
ostatecznym dobiciem Armii Czerwonej. Dzięki wygranej pod Komarowem, 
Budionny stracił strategiczną przewagę, a co za tym idzie, nie było już szans, 
aby wykonał powierzone mu zadanie i pomógł Tuchaczewskiemu pod War-
szawą. Doprowadziło to do ostatecznego przejęcia inicjatywy przez Polaków 
i zwycięstwa w całej wojnie.

Walki żołnierzy polskich pod Komarowem zostały upamiętnione na Gro-
bie Nieznanego Żołnierza, napisem na jednej z tablic w II RP i po 1990 roku 

Pomnik upamiętniający bitwę pod Komarowem
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– „KOMARÓW – HRUBIESZÓW 30 VIII – 1 IX 1920”. W celu zachowania 
w pamięci chlubnych kart chwały polskiej kawalerii, Minister Obrony Naro-
dowej na podstawie Decyzji Nr 432/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. ustanowił 
w dniu 31 sierpnia – Święto Kawalerii Polskiej.





Agnieszka Burzyńska

Bitwa pod Kobryniem

Dusza Rosjanina, jeśli nie każdego, 
to prawie każdego jest przeżarta bakcylem nienawiści 

i niepokoju w stosunku do każdego wolnego Polaka
 i do idei wolnej Polski.

Józef Piłsudski

Różne były koncepcje, różne wizje, ale na końcu zawsze ten sam cel – NIE-
PODLEGŁA, która swój wielki bój o wolność wydawałoby się zakończy-

ła 11 listopada 1918 r. Czy na tej dacie można zamknąć szlak niepodległości? 
Nie. Trzeba jej było bronić – i została obroniona przed bolszewikami w roku 
1920117. Wojna stoczona z radziecką Rosją w latach 1919-1921 przeszła do 
historycznej pamięci Polaków jako jedno z najważniejszych wydarzeń w wie-
lowiekowej historii narodu. Biliśmy się nie tylko o granicę, ale przede wszyst-
kim o utrzymanie niedawno odzyskanej suwerenności.

117 A. Nowak, Niepodległa!1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę, Kraków 2018, s. 23.

Generał Daniel Konarzewski przyjmuje de�ladę
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Zwycięstwa na bitewnych polach uzyskaliśmy własnym męstwem, wy-
trwałością i zdolnością do ponoszenia ofi ar. Dzisiaj dobrze znamy przebieg 
działań na rozległym teatrze wojny z Rosją. Podczas wojny polsko-bolszewic-
kiej działania wojenne pod Kobryniem podjęte zostały dwa razy. 

W dniach od 28 do 30 lipca oraz od 11 do 23 września 1920 r.118Armią 
Wojska Polskiego w drugiej bitwie w rejonie Kobrynia nad Muchawcem i Ko-
brynką dowodził gen. Leonard Skierski. Przyczyną walk było przygotowywa-
nie przyczółków do uderzenia na Niemen. Stronami konfl iktu byli żołnierze 
II Rzeczypospolitej oraz Białoruskiej Republiki Ludowej przeciw oddziałom 
Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej119. Pod polskim 
dowództwem skupiliśmy również żołnierzy ukraińskiej i rosyjskiej narodowo-
ści, widzących w polskich wojskach sojusznika własnych aspiracji i marzeń 
o wolności120.

Kadrą wojska mieli być ofi cerowie i żołnierze dawnej armii rosyjskiej oraz 
specjalnie przeszkoleni kandydaci. Żołnierze białoruscy nosili polskie umun-
durowanie, a wyróżniali się znakiem Pogoni na naramiennikach. Wyniki re-
krutacji okazały się jednak znikome. Do czasu rozpoczęcia lipcowej ofensy-
wy Armii Czerwonej oddział białoruski liczył nieco ponad stu żołnierzy. Inną 
118 Wielka Encyklopedia PWN, pod red. Ryszarda J. Burka, s. 77.
119 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Kobryniem_(1920)
120 W. Sienkiewicz, Niepokonani 1920. Wojna polsko-bolszewicka, Warszawa 2010/2011, s. 4.

Gen. Leonard Skierski, gen. Paul Henrys i marszałek Józef Piłsudski
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jednostką określaną niekiedy jako „białoruska” był oddział gen. Stanisława 
Bułaka-Bałachowicza. 

Józef Piłsudski tak oceniał dowódcę; „Jest to typowy partyzant i warchoł, 
raczej doskonały ataman rozbójników niż ofi cer w stylu europejskim, lecz 
w warunkach wojny niezrównany dowódca. Bić bolszewików w wielu wypad-
kach potrafi  lepiej niż sztabowi generałowie…”121.

121 Ibidem.

Opaska naramienna noszona na mundurach oddziałów 
gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza 

Wojskiem rosyjskim dowodził 
gen. Aleksander SzuwajewGen. Stanisław Bułak-Bałachowicz
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W czasie lipcowego odwrotu polskiego frontu pod naporem sowieckiej 
ofensywy Michaiła Tuchaczewskiego w rejonie miasta Kobryń oddziały 
wchodzące w skład grupy generała Daniela Konarzewskiego toczyły ciężkie, 
trzydniowe walki opóźniające z sowiecką 10 i 52 dywizją. 

Główne uderzenie na Kobryń, gen. Skierski rozkazał przygotować na 11 
września. Od zachodu siłami 57 pułku piechoty z 14 Dywizji Piechoty, od po-
łudnia 47 i 48 pułkiem piechoty z 11 Dywizji Piechoty.

Po złamaniu obrony 57 Dywizji Strzelców, nocą z 11 na 12 września puł-
ki polskie wkroczyły do Kobrynia. Pod Kobryń przerzucona została także 16 
Dywizja Piechoty, która obsadziła obronę na Muchawcu. Rosjanie nie dawali 
jednak odporu i próbowali odbić Kobryń siłami 55, 57 i 19 Dywizji Strzelców. 
15 września uderzyli nad Muchawcem. W nocy z 15 na 16 września zbudowali 
most na Muchawcu i przeprawili część sił. O świcie natarcie sowieckie spadło 
na III batalion 57 pułku piechoty. Mimo przewagi przeciwnika pułk skutecz-
nie hamował natarcie. Ciężkie walki trwały również na odcinku 16 Dywizji 
Piechoty, atakowanej przez 57 Dywizję Strzelców i 17 Dywizję Kawalerii. 
Oddziały polskie zostały odrzucone na zachód, ale 17 września odzyskano 
pozycje po ściągnięciu odwodów. W ciągu dwóch dni walk, tj. 16 i 17 wrze-
śnia, Polacy stracili ponad 500 poległych i rannych. W celu odciągnięcia sił 

Kobryń na starej pocztówce
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sowieckich spod Kobrynia gen. Skierski wydał rozkaz zorganizowania wy-
padu na Prużanę, którego dokonać miała Grupa Operacyjna gen. Mirosława 
Milewskiego. Nocą z 18 na 19 września cel osiągnięto i Prużana została zdo-
byta. Nie oznaczało to jednak zakończenia walk, które w mieście trwały do 
22 września. Mimo wzmocnienia swoich sił przez sowietów, Polacy utrzymali 
Prużanę, biorąc do niewoli ok. 2 tys. żołnierzy, 28 ciężkich karabinów maszy-
nowych i dużą ilość sprzętu122.

Rosjanie zostali zmuszeni do przejścia do obrony na linii Prużana – Ho-
rodec. Polacy po ściągnięciu na Muchawiec 11 Dywizji Piechoty przystąpili 
22 września do forsowania rzeki. Przy wsparciu artylerii piechota opanowała 
okopy sowieckie i odrzuciła nieprzyjaciela na wschód. 

Polacy zdołali wprawdzie powstrzymać natarcie Armii Czerwonej, ale zbyt 
późny odwrót w stronę Brześcia uniemożliwił Naczelnemu Wodzowi Marszał-
kowi Piłsudskiemu stoczenie walnej bitwy nad Bugiem i wymusił dalsze cofa-
nie się polskiego frontu123.

Walki żołnierzy polskich pod Kobryniem zostały upamiętnione na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie, na jednej z tablic widnieje napis „Kobryń 
14-15 IX 1920”.

122 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Kobryniem_(1920)
123 https://twojahistoria.pl/encyklopedia/leksykon-bitew/bitwa-pod-kobryniem-28-30-lip-

ca-1920/





Rafał Piotrowski

Cieniom bohaterów – bitwa pod Dytiatynem

Witold Marczyński st. żołnierz 
Cieniom bohatera 

W ten jesienny dzień deszczowy ponury
garść żołnierzy ze swym dowódcą 

otoczona zewsząd przez nieprzyjaciela 
cofa się wolno ostrzeliwując zaciekle następującego nieprzyjaciela.

Zdradzieckie kule barbarzyńców wyrywają z ich garstki coraz to innego druha, 
kładąc go trupem.

Zmniejsza się z każdą chwilą, ale ufność w dowódcę dodaje im sił… 124

Wiersz poświęcono częstochowianinowi Kazimierzowi Balcerowi, który 
poległ na Wschodzie, został ranny w walkach pod Brzostowicą Wiel-

ką w dniu 23.09.1920 r., stanowiska nie opuścił i poległ jeszcze tego samego 
dnia. Podobnie musieli ufać swojemu dowódcy – kapitanowi Zającowi żołnie-
rze w bitwie pod Dytiatynem osaczeni przez przeważające siły bolszewickie.

124 „Goniec Częstochowski”, 08.10.1920 r., nr 230, s. 3.

Plan bitwy pod Dytiatynem
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W połowie września 1920 r. w Galicji Wschodniej ruszyła ofensywa 6 
Armii Wojska Polskiego gen. Roberta Lamezana-Salinsa i Stanisława Hal-
lera. W składzie armii znalazła się 8 DP dowodzona przez płk. Stanisława 
Burhardt-Bukackiego. Oddziały polskie były wspierane przez wojska ukraiń-
skie. 8 DP przypuściła atak znad Dniestru w celu odcięcia bolszewikom drogi 
na Tarnopol. Dywizja zasłynęła już w sierpniowych walkach pod Ossowem 
– gdzie poniosła w bohaterskich walkach 25% strat.

Bitwa pod Dytiatynem – J. Kossak
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8 DP miała 15 września uderzać na Podhajce, polskie oddziały atakowały 
kolumnami ze względu na bardzo pofałdowany teren walk. 13 pułk piechoty 
„Dzieci Krakowa” kapitana Gabrysia posuwał się pomiędzy kolumnami 33 
pp. a XVI brygady piechoty. Przez cały 15 września oddziały płk. Burhardt-
-Bukackiego atakowały z powodzeniem nieprzyjaciela, mimo to nie udało się 
zająć wszystkich zakładanych celów, a nawet bez przyspieszenia ataku bol-
szewicy mogli uniknąć okrążenia. 13 pp. w dniu 16 września miał osiągnąć 
m. Rudniki, w tym celu kpt Gabryś wyznaczył pułkowi marsz głównych sił 
pułku na Chochoniów – Dytiatyn – Boków – Rudniki. 16 września ruszyła 
kolumna 13 pp. w składzie III batalion (9 i 11 kompania) kpt. Szewczyka 
wraz z dowództwem pułku, artyleria przydzielona do pułku dowodzona przez 
kpt. Władysława Domańskiego w składzie dwóch baterii – 7 bateria 8 pułku 
artylerii polowej ppor. Zygmunta Gużewskiego i 4 bateria artylerii górskiej 
kpt. Adama Zająca, pluton telefoniczny, kompania techniczna. Jako pierwszy 
ruszył oddział konny zwiadowców. Kolumna licząca ok. 600 ludzi ok. godz. 
9.00 dotarła do miejscowości Dytiatyn. Idąca w straży przedniej kompania 
9 zajęła miejscowość, ale została ostrzelana ze wzgórza 385 na północny-
-wschód od Dytiatyna. Wzgórza bronił oddział rosyjski w sile ok. 200 ludzi. 
Polacy uderzyli praktycznie z marszu na bagnety. Rosjanie mimo że usado-
wieni w okopach z czasów I wojny światowej nie podjęli walki, tylko uciekli. 
Podporucznik Jędrzejasz dowódca 9 kompanii zauważył, że w kierunku Dy-
tiatyna podąża znaczna kolumna przeciwnika. Na wzgórze przybył osobiście 
dowódca 13 pp., który podjął decyzję o kontynuacji natarcia przez pozostałe 
oddziały pułku w kierunku m. Rudniki, a kolumna 13 pp. miała bronić Dy-
tiatyna – III batalion miał zająć pozycję na wzgórzu 385 – opuszczone przez 
Rosjan okopy, artyleria zajęła również stanowiska ogniowe na wzgórzu, a po-
zostałe oddziały przybyłe z III batalionem zajęły pozycje we wsi Dytiatyn. 
Przeciwnikiem Polaków pod Dytiatynem były poważne siły nieprzyjaciela – 8 
dywizja jazdy, 123 brygada strzelców, wspierana przez 366 pułk strzelców 
– siły te były kilkukrotnie liczniejsze od strony polskiej. Bój rozpoczął się 
kilka minut po godzinie 9.00. „Dowódca 7 baterii podporucznik Gużewski 
z odkrytego stanowiska niezwłocznie otworzył szybki ogień, rzucając rwące 
się pociski na niespodziewającą się zaskoczenia kolumnę wroga. Skutek ognia 
był piorunujący. Oszalałe z przerażenia konie wywracały zaprzęgi, tamując 
ruch, zbite gromady Rosjan padały rażone celnymi pociskami. Powstał za-
męt nie do opisania. Oślepiona przerażeniem kolumna przeciwnika rzucała się 
w przód i w tył, trafiając pod nowe serie padających pocisków. Na grobli już 
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piętrzyły się zwały zabitych i rannych; przepychano się, tratowano wzajem-
nie…”125. Z całej przedniej części kolumny tylko jedna bateria nieprzyjaciela 
zajęła pozycję do strzelania, ale z nią podjęła skuteczną walkę artyleryjską ba-
teria kpt. Zająca. Wzgórze 385 mimo że górowało nad całym obszarem, miało 
ten mankament, że nie zalesione było łatwym celem dla liczniejszej artylerii 
przeciwnika. Przeciwnik zaatakował spieszoną kawalerią ok. godz. 11.00 na 
pozycję 9 kompanii z m. Bybła, a na pozycję 11 kompanii z m. Szymlan, 
równocześnie na północ od Bokowa pojawiła się piechota przeciwnika. Atak 
Rosjan się załamał, ale już ok. 12.00 ruszył kolejny. Część kawalerii rosyj-
skiej, aby wyjść na tyły Polaków przedostała się drogami polnymi do Cho-
choniowa. Atak rozpoczął się od intensywnego ostrzału artyleryjskiego, celny 
ogień artylerii nieprzyjaciela zniszczył działo 7 baterii, padli zabici i ranni, 
artylerzyści pozbawieni działa zasilili szeregi III batalionu. Do szarży ruszyła 
bolszewicka kawaleria, ale i ten atak się załamał, pomimo że w bezpośredniej 
walce były zaangażowane wszystkie polskie oddziały. Ok. 13.00 ponownie 
rozpoczęła ostrzał artyleria przeciwnika, a następnie do walki ruszyła kawa-
leria i piechota – „…A tymczasem nieprzyjaciel wysyła coraz nowe oddziały 
konnicy, które w szalonym galopie i z nieludzkim wyciem rwą naprzód po to, 
by wkrótce natrafić na zaporę ogniową polskich żołnierzy i pójść ze stratami 
w rozsypkę. Obrońcy wzgórza trwają niezłomnie na powierzonych sobie sta-
nowiskach i nie myślą ustępować… Oficerowie, ramię przy ramieniu, walczą 
z szeregowymi. Kapitan Seweryn Elsterlein, podporucznicy Leon Jędrzejasz, 
Bronisław Rudziński i Jakub Fast oraz chorąży Martyna świecą przykładem 
odwagi i bohaterstwa…”126. Kolejny atak bolszewicki się załamał, ale dowód-
ca kapitan Gabryś musiał podjąć niezwykle dramatyczną decyzję, czy ratować 
część 13 pp., ale narazić odsłonięte pozostałe oddziały 8 DP, czy jednak po-
święcić część 13 pp. Dowódca III batalionu opisał to w swoich wspomnieniach 
w ten sposób: „…dał mi ustny rozkaz trzymania wzgórza 385 do ostatniego 
człowieka…”127. Kapitan Gabryś dążył do wzmocnienia obrony Dytiatyna in-
nymi oddziałami pułku, ale nie należało się spodziewać, aby część I batalionu 
przybyła zbyt wcześnie. Ruszył kolejny atak, początkowo scenariusz był po-
dobny do ataków poprzednich, po ostrzale artylerii ruszyła piechota i kawa-
leria, i o ile piechota atakowała dość „miękko”, to kawalerzyści z 8 dywizji 

125 Zarys historii wojennej 8 pułku artylerii polowej, oprac. por. Stanisław Kraszewski, Warsza-
wa 1929, s. 34.

126 Zarys historii wojennej 13 pułku piechoty, oprac. kapitan Kazimierz Goch, Warszawa 1929, 
s. 36.

127 Wspomnienia dowódcy III batalionu.
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jazdy mimo ponoszonych strat atakowali coraz ostrzej. Część „czerwonych 
kozaków” wykorzystując atak polskich pozycji od czoła, obeszli je i zajęli m. 
Boków – co groziło okrążeniem Polaków. Dowódca 11 kompanii przeprowa-
dził na rozkaz dowódcy zgrupowania kontratak i zmusił kawalerię do wyco-
fania się. Po tym ataku, kapitan Gabryś uznał, że należy wycofać się nie na 
Złotą Lipę w kierunku pozostałych batalionów 13 pp., ale na Hnilicze, gdzie 
maszerowało zgrupowanie 8DP, tak aby wycofując się osłaniać jednocześnie 
8DP. Jako pierwsze rozpoczęły wycofanie tabor batalionu, artyleryjskie wozy 
amunicyjne, pluton łączności i dowództwo pułku eskortowane przez kompanię 
techniczną. Na wzgórzu 385 pozostały kompanie III batalionu wraz z reszt-
kami artylerii. Ok. 16.00 ruszył kolejny atak, mimo zmęczenia bronili się po 
raz kolejny niezwykle twardo. Brawurowy atak rosyjskiej kawalerii zepchnął 
polską obronę aż do stanowisk artylerii kpt. Zająca, a ten widząc słabnące siły 
obrońców, skierował część artylerzystów pod dowództwem ppor. Świeboc-
kiego do ataku na bagnety. Kolejny atak Rosjan się załamał, ale kawaleria nie 
wycofała się na pozycje wyjściowe, tylko zaczęła szykować się do kolejnego 
ataku. Po ciężkich walkach resztki obu kompanii zostały zepchnięte ze wzgó-
rza, odsłaniając skrzydła baterii. Do obsługi baterii dołączył tylko II pluton 9 
kompanii. Kapitan Zając zagrzewał podkomendnych do walki „Bronić się do 
ostatniej kropli krwi”. Dramatem żołnierzy było to, że zmęczone oddziały pie-
choty III batalionu zostały odepchnięte od broniących się artylerzystów i nie 
były w stanie wspomóc walczących towarzyszy broni skazanych na zagładę. 
Ok. godz. 17.00 Rosjanie ruszyli praktycznie ze wszystkich stron. Walka się 
zakończyła. Zginęli kapitan Zając dowódca baterii, por. Wątroba, ppor. Świe-
bocki i wielu bohaterskich żołnierzy. W następnym dniu ludność miejscowa 
przybyła na pole bitwy, gdzie odkryła ślady znęcania się nad rannymi i bez-
czeszczenia zwłok. Resztki III batalionu wycofywały się w kierunku Nosowa 
nad Złotą Lipą. Napór nieprzyjaciela jednak na oddziały por. Fasta i Jędrze-
jasza wzrastał z każdą chwilą, 11 kompania uległa rozproszeniu, ale resztki 
jej dotarły do 13 pp. pod Rudnikami. 9 kompania, która ruszyła na Nosów po 
ominięciu Boków i przejściu ok. 2 kilometrów w ciągłej walce natrafiła na 
żołnierzy 2 kompanii. Przed zmrokiem połączone kompanie dotarły na zachód 
od Nosowa obsadzonego przez 36 pp. Legii Akademickiej.

W komunikacie operacyjnym nr 74 dowództwa 6 Armii podano krótką in-
formację o wydarzeniach z dnia poprzedniego – prawdopodobnie nie zdawano 
sobie sprawy z zaciętości walk pod Dytiatynem – „…oddziały kawalerii nie-
przyjaciela cofające się w kierunku wschodnim przedostały się wczoraj wie-
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czorem o godz. 20.30 na tyły 8 DP w rejonie Szumlany – Bybło – Dytiatyn 
i Chochoniów, niszcząc połączenia”128.

128 Bitwa wołyńsko-podolska. Dokumenty operacyjne pod red. M. Tarczyńskiego, Warszawa 
2014, s. 466.
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Jednak bitwa pod Dytiatynem bardzo szybko zyskała sobie zasłużoną sławę 
„polskich Termopil”. W walkach śmierć poniosło 3 oficerów, 5 podoficerów 
i ok. 50 żołnierzy 4 baterii, 97 zabitych i 86 rannych z III batalionu. Często-
chowianin płk Burhardt-Bukacki, dowódca 8 DP w rozkazie nr 121/20 pisał: 
„Dnia 16 września 1920 roku w czasie marszu 8 Dywizji Piechoty na Podhaj-
ce, została 4-a bateria 1 Pułku Artylerii Górskiej napadnięta znienacka przez 
nieprzyjaciela pod Dytiatynem. W bitwie tam stoczonej zginęła cała bateria, 
otoczona przez bolszewicką piechotę i kozaków. W myśl rozkazu swego do-
wódcy, kapitana Zająca »Bronić się do ostatniej kropli krwi« wytrwali wszy-
scy, tak żołnierze, jak i oficerowie mężnie na swoich stanowiskach, poświę-
cając raczej swe życie niż działa i honor Żołnierza Polskiego. Bohaterom tym 
Cześć! Męstwo ich i nieustraszona odwaga niech zapalą w nas ten wielki ogień 
Miłości Ojczyzny, który oby prowadził wszystkich śladami takich bohaterów. 
Na dowód też uznania tego męstwa i poświęcenia przedstawiono baterię 4 1 
Pułku Artylerii Górskiej, jako »baterię śmierci« do Krzyża Virtuti Militari”129. 
Marszałek Józef Piłsudski nadał pośmiertnie 17 artylerzystom Srebrny Krzyż 
Orderu Wojennego Virtuti Militari, a 11 oficerom i 41 szeregowym Krzyż Wa-
lecznych. Jednocześnie nadał 4 Baterii prawo noszenia tytułu Baterii Śmierci.

129 Zarys historii wojennej 1 pułku artylerii górskiej, oprac. por. Jan Lewandowski, Warszawa 
1926, s. 19.
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Bitwa pod Brzostowicą Wielką

Polska Odrodzona rodziła się w wielkim trudzie, a lata pozbawienia bytu, 
wojny i okupacji mogły powodować różne postawy obywatelskie wzglę-

dem wojny polsko-bolszewickiej. Jednak nie zabrakło ofiarnego czynu najbar-
dziej świadomej części częstochowian, przeważnie inteligencji oraz sporego 
odłamu drobnomieszczaństwa i robotników130 wówczas, gdy widmo komuni-
zmu zawisło nad Ojczyzną. Przykładem tej ofiarności był Kazimierz Wiktor 
Balcer, który poległ w bitwie pod Brzostowicą Wielką.

Urodzony 5 marca 1895 r. w Zielonej, pow. Mławski, był synem Francisz-
ka Ksawerego, urzędnika oraz Heleny Pauliny z Przybyszewskich. Należał 
do Organizacji Młodzieży Narodowej Szkół Średnich w Lublinie na terenie 
„Szkoły Lubelskiej”, którą ukończył w 1914 roku131. Pracował jako nauczyciel 
w szkole ludowej, a w 1915 r. wstąpił do Legionów Polskich. Podczas kryzysu 
przysięgowego został internowany w Łomży132. Podczas wojny polsko-bolsze-
wickiej w stopniu podporucznika dowodził 1 kompanią 7 pułku piechoty Le-
gionów. U kresu wojny, podczas ostatnich zwycięskich walk nad Niemnem 23 
września 1920 r. został ranny pod Brzostowicą Wielką (powiat grodzieński); 
pozostał w okopach, nie opuszczając powierzonego sobie stanowiska, dopóki 
nie dosięgnęła go druga, śmiertelna kula. Na opublikowanym w „Gońcu Czę-
stochowskim” nekrologu zamieszczono jako datę śmierci dzień 22 września 
1920 r.133, natomiast w innych dostępnych źródłach śmierć Balcera datowana 
jest w kolejnym dniu134. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Mi-
litari.

Kazimierz Wiktor Balcer wyróżniał się talentem poetyckim – przeczuwa-
jąc zbliżającą się śmierć napisał wiersz „Z teki pośmiertnej”, który został opu-
blikowany w „Gońcu Częstochowskim” jako wspomnienie o zmarłym:

130 J. Walczak, Częstochowa w walkach o granice i utrwalenie niepodległego bytu Polski 
odrodzonej (1919-1921), [w:] Częstochowy drogi ku niepodległości, pod red. R. Szweda 
i W. Palusa, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1998, s. 76.

131 T. Piskorski, wykaz poległych i zmarłych uczestników ruchu niepodległościowego 
młodzieży narodowej w okresie lat 1886-1936, Warszawa 1936, s. 7. 

132 W. Rotarski, Za Niepodległą. Częstochowianie polegli w wojnach 1914-1921, [w:] Rocznik 
Muzeum Częstochowskiego, 2009, s. 188-189.

133 „Goniec Częstochowski”1920, nr 230, s.1, nr 266, s. 1.
134 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934, s. 19.
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A gdy odejdę, niechaj Waszej duszy,
Rozpacz jesienną wichura nie targa,
Niech obowiązków świętych żal nie zgłuszy,
Niechaj nie splami Was złorzeczeń skarga!

Bo na nas patrzą z zaziemskiej kurtyny
Ci, których czoła – w męczeńskiej koronie
Którzy nie tylko słowa, lecz i czyny
Z krwią swą posiali na polskim zagonie!

Nie smutne – żegnam – lecz – do zobaczenia!
Oby nadzieja do serc Wam spłynęła.
Obym w Was został z wiosną przypomnienia, 
Że nasza Polska jeszcze nie zginęła!135

Ciało podporucznika zostało przewiezione do Częstochowy, gdzie w dniu 
19 listopada 1920 r. zostało pochowane na cmentarzu Kule – grobu nie od-
naleziono136. O pogrzebie zawiadomiła najbliższa rodzina na łamach „Gońca 
Częstochowskiego”.

Kazimierz Wiktor Balcer umierając miał zaledwie 25 lat. Zostawił młodą 
żonę – Barbarę Jadwigę Henrykę Kittel oraz małego synka Jerzego Henryka 
(ur. w 1920 r.). Częstochowianin był jedną z ponad dwustu ofiar poległych pod 
Brzostowicą. Bitwa była częścią operacji niemeńskiej, zaplanowanej przez 
Piłsudskiego w celu zadania bolszewikom ostatecznego ciosu. Po przegranej 
bitwie warszawskiej wycofujące się oddziały Armii Czerwonej zdołały ochło-
nąć, przegrupować i uporządkować szyki. Front ustabilizował się wzdłuż linii 
Suwałki – Kobryń, a Tuchaczewski mógł zacząć myśleć o natarciu, o czym 
później wspominał: „Mieliśmy wszystkie warunki, żeby znowu zwrócić szczę-
ście na naszą stronę. Cała sprawa polegała na tym tylko, kto wcześniej się 
przygotuje i kto wcześniej przejdzie do natarcia. Niestety, położenie gospo-
darcze republiki nie pozwoliło nam urzeczywistnić naszego zadania. Polacy 
przeszli pierwsi do ofensywy (…)”137.

Tuchaczewski dysponował nad Niemnem solidną bazą, dobrym zaopa-
trzeniem i odwodami, gdyż umocował się w kierunku magazynów i jednostek 

135 „Goniec Częstochowski” 1920, nr 230, s. 3.
136 J. Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, 

s. 28.
137 M. Tuchaczewski, Pochód za Wisłę. Wykłady wygłoszone na kurie uzupełniającym Aka-

demii Wojskowej R.K.K.A. w Moskwie 7-10 lutego 1923r., przełożył Antoni Bogusławski, 
[w:] J. Piłsudski - Rok 1920, M. Tuchaczewski – Pochód za Wisłę, Łódź 1989, s. 199-200.
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pierwotnie przewidzianych do ataku na Warszawę. Piłsudski natomiast dys-
ponował inicjatywą, mógł liczyć na doskonałe morale żołnierzy i przygoto-
wał świetną koncepcję planu o klasycznej prostocie: centralny odcinek Armii 
Czerwonej miał być uderzony w okolicach Grodna i Wołkowyska, natomiast 
flanki miały zostać oskrzydlone przez kawalerię, co umożliwiłoby siłom ude-
rzeniowym zaatakowanie tyłów138. 

20 września 1920 r. większość wojsk zajmowało już swoje pozycje: lewe 
(północne) skrzydło polskiego ugrupowania zajmowała 2 Armia. Najbardziej 
na północ wysunięta była Grupa Północna (Osło nowa) tej armii; dalej w po-
łudniowej części Suwalszczyzny skoncentrowana została Grupa Skrzydłowa 
(Uderzeniowa) 2 Armii, która miała wykonać główne natarcie oskrzydlające 
siły bolszewickie od północy; centrum ugrupowania 2 Armii, na zachód od 
Grodna, zajęła Grupa Frontowa (Wiążąca), natomiast skrajne, prawe skrzydło 
2 Armii zajmowała 3 Dywizja Piechoty Legionów139, w której walczył Kazi-
mierz Balcer. 

Zgodnie z otrzymanym rozkazem 3 Dywizja Piechoty Legionów, dowodzo-
na przez gen. Leona Berbeckiego wieczorem 20 września rozpoczęła natarcie 
mające na celu zajęcie linii Brzostowica Mała – Brzostowica Wielka – Gorba-
cze; pomimo silnego oporu nieprzyjaciela, udało się zająć w nocy z 20 na 21 
września miejscowości Gorbacze oraz Brzostowicę Wielką. Jednak napotkano 
tu wyjątkowo silnego i zdeterminowanego przeciwnika140 – w ciągu kilku dni 
oddziały bolszewickie dowodzone przez Augusta Korka zaciekle próbowały 
przełamać opór oddziałów polskich i zepchnąć je w kierunku na Białystok. Osta-
tecznie wieczorem 24 września wobec dużych strat Rosjanie rozpoczęli odwrót. 

O ciężkich walkach pod Brzostowicą w historii wojennej 8 Pułku Piecho-
ty Legionów, wchodzącego wraz z 7 Pułkiem Piechoty Legionów w skład 3 
Dywizji, napisano: „Nieprzyjaciel, zaniepokojony niepomyślnym wynikiem 
walk […] ściągnął na ten odcinek wielkie odwody, by masowym uderzeniem 
zniszczyć nasz dotychczasowy sukces i przechylić szalę zwycięstwa rozgry-
wającej się bitwy na swoją korzyść. Jak stwierdzono później, nie przyjaciel 
wprowadził w bój na odcinek 7-go i 8-go pułków 19 pułków piechoty so-
wieckiej [po zaciętych walkach – przyp. M.K.]. Nieprzyjaciel został krwawo 
odparty. Jeszcze raz tego dnia Rosjanie próbowali prze łamać front i atakowali 
silnie środek odcinka – Brzostowicę Wielką, lecz zostali odrzuceni przez od-
138 N. Davies, Orzeł Biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Kraków 

1998, s. 236.
139 M. Krotofil, Bitwa nad Niemnem, Szczecin 1920, s. 16.
140 B. Skardziński, Polskie lata 1919-1920, t. 2, Sąd boży, Warszawa 1993, s. 378.



Justyna Bitner116

działy 7-go pułku. […] V brygada [pułki 7 i 8] stała zwycięsko na zlanych 
krwią stanowiskach”141.

Waleczność i poświęcenie Polaków pod Brzostowicą (223 poległych, 
w tym Kazimierz Balcer) utwierdziły Tuchaczewskiego w przekonaniu, że 
główna siła uderzenia następowała na południe od Grodna, co ułatwiło grupie 
skrzydłowej polskiej 3 Armii uderzyć na Lidę i doprowadzić do klęski Armii 
Czerwonej nad Niemnem. I choć ta walna bitwa przesądziła o losie całej woj-
ny polsko-bolszewickiej w potocznej świadomości pozostaje w cieniu bitwy 
warszawskiej142.

Walki o Brzostowice są upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie (napis „Brzostowica Wielka 20 IX 1920”); ale również miejsce 
pamięci znajduje się w samej miejscowości leżącej dzisiaj na Białorusi – już 
w 1920 r. został wzniesiony pomnik upamiętniający te wydarzenia, a na mo-
giłach żołnierskich umieszczono kamienne krzyże z inskrypcjami. Obecnie 
o należyty stan tych miejsc pamięci dba społeczność Oddziału Związku Pola-
ków w Brzostowicy, która zatroszczyła się o wzniesienie nowego pomnika po 
zdewastowaniu i zlikwidowaniu poprzedniego przez władze komunistyczne 
w latach 60-tych143. Warto pamiętać, że również częstochowianie mają swo-
jego bohatera, który poległ pod Brzostowicą – Kazimierza Wiktora Balcera. 
Poniżej nekrolog zamieszczony w „Gońcu Częstochowskim” (1920 r. nr 266).

141 M. Targowski, Zarys historii wojennej 8-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1928, s. 
31; cyt. za: M. Krotofi l, op. cit., s. 32.

142 T. Gąsowski, J. Ronikier, Z. Zblewski, Bitwy polskie. Leksykon, Kraków 1999, s. 94.
143 https://historianamapie.org/item/brzostowica-wielka/
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Walki o Grodno – Obuchowo 

Grodno w swojej historii nieraz było świadkiem bohaterskich i dramatycz-
nych wydarzeń. W 1793 r. na Nowym Zamku w Grodnie podczas ostat-

niego sejmu I Rzeczypospolitej podpisano drugi traktat rozbiorowy z Rosją 
i Prusami. Przez cały wiek XIX ziemia grodzieńska aktywnie uczestniczyła 
w walkach o niepodległość. Zarówno w czasie powstania listopadowego, jak 
i styczniowego. W czasie powstania styczniowego walczyły na tych terenach 
oddziały Aleksandra Lenkiewicza, Ludwika i Bolesława Narbuttów, Konstan-
tego Ramotowskiego, Władysława Brandta, Wiktora Hłaski i wielu innych. 
Po upadku powstania żywioł polski został mocno marginalizowany – znikła 
polska prasa, polskie wydawnictwa, działalność patriotyczna przeniesiona zo-
stała do domów prywatnych. W okresie I wojny światowej środowiska polskie 
tworzyły organizacje i skupiały się w dużych ośrodkach miejskich: Wilno, 
Lida, Grodno, Mińsk. W szybko zmieniającej się sytuacji Polacy postanowili 
przygotować się do nowej sytuacji poprzez tworzenie oddziałów tzw. Samo-
obrony. Samoobrona w Grodnie została utworzona nieco później niż w Wilnie 
czy Lidzie, ale przygotowania rozpoczęły się we wrześniu 1918 r. Inicjatorem 
i i twórcą działań był ks. prałat Leon Żebrowski, ówczesny dziekan w Grod-
nie. 12 listopada 1918 r. z inicjatywy POW utworzony został w mieście Zwią-
zek Wojskowych Polaków i Rada Wojenna Ziemi Grodzieńskiej, której preze-
sem został gen. Mikołaj Sulewski, kolejnym etapem działań było utworzenie 
Samoobrony Ziemi Grodzieńskiej. Organizacją oddziałów zbrojnych samo-
obrony miał zająć się mjr. Bronisław Bohatyrewicz. Ochotnicy wstępowali do 
oddziałów z własną bronią. Zajęto pobliskie miejscowości: Sopoćkinie, Nowy 
Dwór, Kopciówkę, ale oddziały polskie były zbyt słabe, aby opanować Grod-
no. Rada Naczelna Ziemi Grodzieńskiej wydała bardzo wzruszającą odezwę, 
która głosiła m.in. „…Przeszły lata klęsk, lata katuszy narodu, ciągnęły niezli-
czone szeregi ojców naszych drogami wygnania, ziemia nasza przesiąkła krwią 
za wolność Polski, lecz duch nasz nie został złamany. Ludność w większości 
swej w chwili, gdy może wyrazić swą nieskrępowaną wolę głosi przed Bogiem 
i Światem, że jest Polską, do Polski należy i przez swych przedstawicieli ogła-
sza włączenie ziemi grodzieńskiej do Rzeczpospolitej Polskiej…”144. Sytuacja 
z każdym dniem stawała się jednak coraz korzystniejsza dla strony polskiej, 

144 Z archiwum Bohdana Hrobaczewskiego, Toruń.
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władze niemieckie uznały, że w terenie władze stanowią Polacy, a w rękach 
niemieckich pozostanie samo miasto. Ale i Polacy nie mogli do końca czuć 
się pewnie, bo o ile słabła pozycja Niemców, to bardzo poważne stawało się 
zagrożenie ze strony rosnących w siłę bolszewików. 

W końcu listopada w Warszawie utworzono Komitet Obrony Kresów 
Wschodnich. Na północnych terenach Kresów Samoobrona działała bardzo in-
tensywnie, tworząc zalążki oddziałów zbrojnych w Wilnie i Lidzie, a na Gro-
dzieńszczyźnie aktywnie działała POW, wspierana przez inteligencję, księży, 
a także szlachtę zaściankową. 18 grudnia 1918 r. w Kościele Farnym złożyły 
uroczystą przysięgę oddziały Grodzieńskiego pułku. 29 grudnia Samoobrona 
Litwy i Białorusi została rozwiązana, a żołnierze i oficerowie zostali włączeni 
do szeregów Wojska Polskiego. Różnie toczyły się losy polskich żołnierzy na 
obszarze Litwy i Białorusi, na ziemi grodzieńskiej na początku 1919 r. w Kop-
ciówce znajdowało się 22 oficerów i ponad 200 żołnierzy, w nocy z 5 na 6 
stycznia Polacy zostali otoczeni przez Niemców i rozbrojeni. Po wycofaniu się 
Niemców pułkiem nadal dowodził mjr. Bohatyrewicz, który mimo trudnej sy-
tuacji reorganizował podległe mu wojsko i gromadził broń, a w marcu 1919 r. 
oddziały grodzieńskie połączyły się w Wołkowysku z oddziałami Dywizji 
Litewsko-Białoruskiej. 27 kwietnia 1919 r. Niemcy wycofali się ostatecznie 
z Grodna, a do miasta wkroczyły oddziały polskie. 

Wydarzenia z roku 1919 nie zakończyły walk wokół miasta, równie inten-
sywnie działo się w roku 1920. W czasie ofensywy Tuchaczewskiego w obro-
nie Grodna walczyły polskie oddziały dowodzone przez gen. Stefana Mo-
krzeckiego i gen. Lucjana Żeligowskiego w dniach 18-23 lipiec, a gdy sytu-
acja się odwróciła Polakom przyszło ponownie zdobywać Grodno. To właśnie 
w regionie Grodna doszło do bardzo zaciętych walk o samo miasto, a także 
pod Brzostowicą Wielką i Obuchowem. Walki te oczywiście toczyły się w ra-
mach bitwy nad Niemnem – decydującej bitwy wojny polsko-bolszewickiej, 
stoczonej w dniach 20-26 września (niektóre źródła podają, że do 28 września) 
1920 r. Był to drugi zasadniczy sukces militarny Wojska Polskiego w kontro-
fensywie przeciw Armii Czerwonej po Bitwie Warszawskiej. 

W czasie przygotowania do operacji zadanie zdobycia Grodna powierzono 
siłom głównym 2 Armii – dwóm dywizjom piechoty z artylerią ciężką. 20 wrze-
śnia Grupa Operacyjna: 21 Dywizja Górska gen. Andrzeja Galicy i 22 Dywizja 
Ochotnicza płk. Adama Koca wsparte Grupą Artylerii Ciężkiej gen. Ignacego 
Ledóchowskiego zebrały się pod osłoną lasów augustowskich i uderzyły na 
5 i 6 Dywizję Strzelców, by poprawić położenie oddziałów i stworzyć opty-
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malne warunki do natarcia. Zaskoczenie Rosjan było całkowite. Wycofali się 
oni pośpiesznie w stronę fortów Grodna. 22 Dywizja Ochotnicza podeszła 
pod forty Grodna, 21 Dywizja Górska opanowała Kuźnicę. Dowództwo Armii 
Czerwonej uznało atak na Grodno za główny cel polskich działań nad Nie-
mnem i ściągało odwody w celu zatrzymania polskiego natarcia.

W dniu 21 września przeciwnatarcie przeprowadziły 5 DS na Kuźnicę i 6 
DP na Nowy Dwór, które zakończyło się niepowodzeniem. Ciężkie walki w re-
gionie Grodna, Brzostowicy spowodowały, że oddziały polskie na tych kierun-
kach nie mogły odnosić sukcesu na tym etapie walki, ale również bolszewicy 
skierowali w ten region główne siły, gdy tymczasem polski wysiłek nakiero-
wany był na manewr na północnym odcinku frontu. 23 września obie strony 
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przeszły do uderzeń. 21 Dywizja Górska walczyła o opanowanie przepraw na 
Niemnie pod Konatowem (płd. Grodno), 22 Dywizja Ochotnicza po uchwy-
ceniu przepraw pod Ballą, okrążała Grodno od północy. Działający na lewym 
skrzydle 205 pp (dowódca mjr Bernard Mond) z dwoma dywizjonami artylerii 
w nocy 22/23 września uchwycił uszkodzony przez Litwinów most pod Hożą 
i rozpoczął przeprawę. Po południu wiadomość o przeprawie Monda dotarła, 
przez lotnika, do sztabu 2 Armii, gdzie oczekiwano rezultatów walk pod Grod-
nem, od których Piłsudski uzależniał atak Grupy Manewrowej na głębokie tyły 
sowieckie. Gen. Śmigły-Rydz o 16.30 wydał rozkaz, który 2 Brygadę Jazdy 
kierował na Grodno z zadaniem połączenia się z 205 pp. Jeszcze wieczorem 24 
września polskie oddziały odniosły kolejne sukcesy – poddał się Sztab Łazare-
wicza, a 25 września oddziały polskie zdobyły i obsadziły forty wokół Grodna. 
Nie udało się w tym dniu zdobyć samego miasta – podpalone mosty i ogień 
artylerii i broni maszynowej uniemożliwiał sforsowanie Niemna. W nocy z 25 
na 26 września oddziały polskie Dywizji Ochotniczej i Dywizji Górskiej zdo-
były Grodno, gdyż dopiero w nocy udało się zorganizować sforsowanie rzeki 
na pontonach grupie technicznej mjr. Słuszkiewicza, a 26 września Grodno 
zostało wyzwolone: „Dywizja górska dziś o świcie przeszła pomiędzy fortem 
5 i 6 i przełamała fortyfi kacje. Stoi teraz w walce pod Piłsudami. Jest to 1 pułk 
strzelców podhalańskich”145.

Walki pod Grodnem nie zakończy-
ły polskich działań w tym regionie. 
W dniu 26 września bohaterską wal-
kę stoczył 4 pułk strzelców podhalań-
skich płk Boruty-Spiechowicza pod 
Obuchowem. Batalion mjr Kosteckie-
go o godzinie 3.00 stanął pod Obucho-
wem, gdzie kwaterował rosyjski 48 
pułk strzelców z kompanią saperów. 
Na zaskoczonych i nieubezpieczonych Rosjan uderzyli Polacy, którzy roz-
bili przeciwnika,doszło do walk o tabory czerwonoarmistów 6 i 56 Dywizji 
Strzelców, które uciekały z Grodna w kierunku południowo-wschodnim. Za-
ciętą walkę z osłoną taborów rozstrzygnęło pojawienie się I batalionu kpt. K. 
Jacorzyńskiego. Ppłk Boruta-Spiechowicz zdecydował o kontynuacji natarcia 
– z informacji od jeńców dowiedział się o wycofywaniu kolejnych oddziałów 
bolszewickich, podjęto próbę przecięcia nieprzyjacielowi obu dróg odwrotu. 

145 Zarys historii wojennej 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, Warszawa 1929, s. 28.

Mogiły żołnierzy 1920 roku w Grodnie
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II batalion 4 pspodh otrzymał rozkaz obsadzenia wzgórza 134 koło Żydomli, 
I batalion wzgórza 154 koło Obuchowicz, zaś III batalion stanął w Obucho-
wie jako odwód pułku. Polacy maszerując na wyznaczone pozycje, zostali 
zaatakowani przez przeważające siły nieprzyjaciela. Doszło do bardzo zacię-
tej walki wręcz, grupy żołnierzy skupione wokół swoich ofi cerów broniły się 
bagnetami i granatami. Batalion poniósł duże straty. Mjr Kostecki, dwukrotnie 
ranny, dostał się do niewoli. Otoczony przez czerwonoarmistów dowódca 2 
kompanii cekaemów, popełnił samobójstwo. Kilkudziesięciu żołnierzy dostało 
się do niewoli. Równie silnie atakowany I batalion nie doszedł do wzgórza 154 
i rozpoczął odwrót na Obuchowo. Wówczas ppłk Boruta-Spiechowicz wpro-
wadził do walki III batalion i osobiście poprowadził go do kontrataku. Wal-
ki oddziałów 4 pułku strzelców pohalańskich pod Obuchowem trwały przez 
cały dzień, udało się odbić rannego mjr. Kosteckiego, sytuacja stawała się co-
raz trudniejsza, a Polakom groziło okrążenie, około godz. 14.00 zmęczone 
i skrwawione bataliony pułku wsparł 3 pspodh, wtedy Rosjanie przystąpili do 
odwrotu. Strzelcy podhalańscy, mimo dużych strat i zmęczenia walką, nie-
zwłocznie rozpoczęli pościg i wieczorem dotarli do Kotry. Nie zdołali jednak 
dogonić szybko uchodzącego przeciwnika. 4 pspodch okazał się zbyt słaby, 
aby zatrzymać pod Obuchowem cofające się spod Grodna oddziały 6 i 56 Dy-
wizji Strzelców. Grodno i ziemia grodzieńska została wyzwolona:

Marszałek Józef Piłsudski i gen. Edward Rydz-Śmigły podczas mszy św. z okazji odsłonięcia 
Pomnika Wolności w Grodnie 4.X.1921 r.
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I plącze się w zaułkach uśpiony po Grodnie, A gwiazdy wtedy leżą liliowe 
lecz chłodne,

Takie, jakie lubiła pani Orzeszkowa. Nad Niemnem w parku miejskim po 
krętych parowach,

Słowiki tam śpiewają najczyściej, najsłodziej. A księżyc srebrnym rąbkiem 
wschodzi, przechodzi i odbija się w wodzie, topi się i chowa,

Horodniczanka szumi, Niemen srebrem świeci.



Przemysław Gorzałka

Krwawy Bór koło Papierni 27-28 września 1920 r.

Przypadająca na ten rok setna rocznica bitwy warszawskiej, naszego naj-
większego i najważniejszego zwycięstwa w XX wieku, jest bez wątpienia 

znakomitą okazją do przypomnienia zmagań toczonych przez Wojsko Pol-
skie z Armią Czerwoną podczas wojny polsko-bolszewickiej sprzed stulecia. 
W świadomości społecznej wojna ta kojarzona jest głównie ze zwycięstwem 
odniesionym na przedpolach Warszawy, a data zwycięstwa – 15 sierpnia – jest 
uroczyście obchodzona rokrocznie jako Dzień Wojska Polskiego. Warto jed-
nak pamiętać, iż sukces w wojnie z najazdem bolszewickim zawdzięczamy 
nie tylko „Cudowi nad Wisłą”, ale także wielu innym bitwom, które przyczy-
niły się do ostatecznego rozgromienia Armii Czerwonej. Jedną z nich jest bój 
w Krwawym Borze koło Papierni (zwany też bitwą nad rzeką Lebiodą) stoczo-
ny w dniach 27-28 września 1920 roku.

Jak stwierdził Lech Wyszczelski, bitwa warszawska urosła do roli symbolu 
wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, jednak mimo iż stała się przełomo-
wym momentem wojny, to w żaden sposób jej nie zakończyła146. Wojska Fron-
tu Zachodniego dowodzone przez Michaiła Nikołajewicza Tuchaczewskiego 
cofały się po poniesionej klęsce na wschód, część z nich przekroczyła granicę 
Prus Wschodnich i została internowana przez władze niemieckie. Jednakże 
wojska Tuchaczewskiego nadal stanowiły poważną siłę bojową wzmacnianą 
jeszcze przez płynące z głębi Rosji rezerwy. Dlatego też polski Wódz Naczel-
ny Marszałek Józef Piłsudski wraz ze swym sztabem podjął prace nad planem 
walnej bitwy z armią bolszewicką, która definitywnie zakończyłaby wojnę147. 
Takim decydującym starciem stała się operacja niemeńska przeprowadzona 
w okresie od końca września do początków października 1920 roku. Swą na-
zwę zawdzięczała rzece Niemen, w której obszarze toczyły się wszystkie zali-
czane do niej starcia zbrojne.

Do przeprowadzenia operacji niemeńskiej, celem okrążenia i zniszczenia 
wojsk Frontu Zachodniego (III, IV, XV i XVI Armia), przeznaczono 2 Armię 
gen. Edwarda Rydza-Śmigłego oraz 4 Armię gen. Leonarda Skierskiego. Plan 
Piłsudskiego zakładał obejście wojsk Tuchaczewskiego od północy, wyjście 
146 L. Wyszczelski, Niemen 1920, Warszawa 2008, s. 5-6.
147 G. Łukomski, B. Polak, W obronie Wilna, Grodna i Mińska. Front Litewsko-Białoruski 

wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920, Koszalin-Warszawa 1994, s. 85; L. Wyszczelski, 
op. cit., s. 6.
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na ich tyły i po okrążeniu zepchnięcie w bagna Polesia. Wykonanie tego zada-
nia miało stać się udziałem przede wszystkim 2 Armii gen. Rydza-Śmigłego, 
który ze swych sił wydzielił Północną Grupę Manewrową w składzie: 1 Dy-
wizja Piechoty Legionów, 1 Dywizja Litewsko-Białoruska, 2 Brygada Jazdy 
oraz 4 Brygada Jazdy. Miała ona najpierw uderzyć na wrogie wobec Polski 
wojska litewskie stojące pod Sejnami, następnie uchwycić przeprawy na Nie-
mnie pod Druskiennikami, aby wreszcie skierować się na Lidę148. W rozkazie 
do podległych sobie jednostek dowódca 2 Armii wskazywał: „Wódz Naczelny 
zdecydował się w rejonie 2 Armii sforsować rzekę Niemen oraz oskrzydlają-
cym nagłym atakiem uderzyć od zachodu na Lidę, gdzie koncentrują się przed 
własną ofensywą rozbite wojska bolsz. (ewickie). W bitwie, którą stoczymy, 
mają być wojska bolsz. (ewickie) pod wpływem polskiego ataku odrzucone za 
Niemen lub na błota Berezyny. 2 Armii przypadnie więc zadanie frontalnego 
ataku na Niemen […] oraz flankowego ataku ze Świsłoczy na Lidę”149.

Naprzeciw wojsk gen Rydza-Śmigłego znalazła się III Armia sowiecka 
w składzie: 2, 5, 6, 21, i 56 Dywizja Strzelców. Armia ta, według słów mar-
szałka Piłsudskiego, najlepiej ze wszystkich armii sowieckich poradziła sobie 
podczas bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 r., a z klęski wyszła najmniej 
osłabiona150. Jej dowódcą był Władimir Sałamanowicz Łazarewicz, były carski 
oficer, weteran I wojny światowej oraz walk z „białą” armią admirała Aleksan-
dra Kołczaka151. Łazarewicz próbował na czele swych wojsk bronić Grodna, 
jednak wobec naporu wojsk polskich i zagrożenia oskrzydleniem przez wspo-
mnianą wydzieloną grupę operacyjną otrzymał od dowódcy Frontu M. Tucha-
czewskiego rozkaz wycofania swych sił na linii Grodno – Lida. W dniu 26 
września związki taktyczne III Armii sowieckiej rozpoczęły odwrót, odpie-
rając ataki jednostek Północnej Grupy Uderzeniowej. Na ich drodze stanęły 
jednostki 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej generała Jana Rządkowskiego152. 

148 G. Łukomski, B. Polak, op. cit., s. 86.
149 Dowództwo 2. Armii. Oddział III. Rozkaz operacyjny nr 55 z dn. 18.IX.1920, [w:] Bitwa 

niemeńska 29 VIII - 18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. I (29 VIII - 19 IX), Opracował 
i przygotował do druku zespół pod redakcją M. Tarczyńskiego, Warszawa 1998, s. 484.

150 J. Piłsudski, Rok 1920, Łódź 1989, s. 135-136.
151 Po zakończeniu wojny z Polską Łazarewicz pełnił funkcję dowódcy 4 Armii na Froncie 

Południowym, następnie dowodził Frontem Turkiestańskim. W okresie międzywojennym 
wykładowca w szkołach wojskowych. Rozstrzelany w 1938 r. podczas czystek stalinow-
skich, Łazarewicz Władimir, [w:] J. Odziemkowski, Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 
1919-1920, Warszawa 2004, s. 239.

152 Generał Rządkowski był zawodowym oficerem rosyjskim. Podczas I wojny światowej po-
czątkowo dowódca Legionu Puławskiego, potem służył w I Korpusie generała Dowbora-
-Muśnickiego. Od listopada 1918 r. w Wojsku Polskim. Podczas wojny polsko-bolszewic-
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27 września 1 Brygada Litewsko-Białoruska pod dowództwem pułkowni-
ka Władysława Bejnara w składzie: wileński pułk piechoty (dow. mjr Stani-
sław Bobiatyński), miński pułk piechoty (dow. ppłk Bronisław Adamowicz), 
wzmocniona batalionem majora Wiktora Matczyńskiego z 50 pp., batalionem 
z 3 pułku Strzelców Kaniowskich oraz dwoma dywizjonami artylerii i szwa-
dronem kawalerii ruszyła ku przeprawom na rzece Lebiodzie celem „zajęcia 
odcinka wzdłuż rzeki Lebioda, przecięcia toru kolejowego i szosy na Lidę 
i niedopuszczenie nieprzyjaciela, cofającego się z Grodna na Lidę, ewentual-
nie odrzucenia go za Niemen lub w kierunku błot berezyńskich”153. W Wasy-
liszkach pułk miński zmusił do odwrotu sowiecką brygadę z 2 dywizji Strzel-
ców, a następnie ruszył za uciekającym nieprzyjacielem w kierunku Lebiody. 
Za nim podążał pułk wileński, artyleria, tabory i dowództwo dywizji. Około 
godziny 13.00 oddziały czołowe pułku mińskiego zajęły Papiernię. II bata-
lion pułku nie czekając na resztę sił, skierował się do przepraw na Lebiodzie, 
w tym samym czasie do rzeki zbliżyły się główne siły cofającej się 3 Armii 
sowieckiej154. 

Po wyjściu z Krwawego Boru II batalion pod 
Feliksowem natrafił na cofające się sowieckie 
oddziały z 2 Dywizji Strzelców, doszło do krwa-
wych walk z udziałem mińskiego pułku piechoty, 
wspartego później pułkiem wileńskim. W jednej 
z relacji walki przebiegały następująco:

„Salwa! Hurra! Krzyk, rwetes i zdobycz 
w naszych rękach. Ale za artylerią przystępują 
już główne siły bolszewickie, cofające się spod 
Grodna. Rzucają się w tyraliery i naprzód – nasz 
baon rozłożony. Wysłany drugi batalion Mińskie-
go p(ułku) otacza skrzydło nieprzyjaciela. Strza-
łów nie słychać. Walka idzie tylko na bagnety. 
Na szosie łomot i jeden zwierzęcy krzyk i wycie. 
Z naszej strony szosy las, gęstwina. Za szosą od strony bolszewickiej wsi Fe-
likowa (właść. Feliksowa) trakt, dalej szereg dróżek i tor kolejowy. Dolecia-

kiej dowodził 1 Dywizją Litewsko-Białoruską aż do zawarcia pokoju. Potem wraz z dywizją 
znalazł się w składzie wojsk generała Lucjana Żeligowskiego. W 1923 r. przeszedł w stan 
spoczynku. Zmarł w 1934 r., pochowany na warszawskich Powązkach, Rządkowski Jan, 
[w:] P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 
1994, s. 291-292.

153 L. Wyszczelski, Operacja Niemeńska 1920 roku, Warszawa 2003, s. 230-231.
154 J. Odziemkowski, op. cit., s. 210.

Gen. Jan Rządkowski
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ła nasza artyleria, stanęła na pozycji i nie mając obserwacji strzela z mapą 
gdzie popadnie. Nasi pod naporem wstępują w las, nieprzyjaciel wysunąwszy 
się traktem obchodzi nasze lewe skrzydło, strzały słychać już dobrze w tyle. 
Bitwa przenosi się w gąszcza. Nic nie widać, nie można zdać sobie sprawy 
z położenia, orientujemy się tylko według strzałów; a one z lewej słyszymy 
posuwają się coraz dalej i dalej w głąb ku nam. Wysłany w tamtym kierunku 
ostatni baon mińskiego p.(ułku) powstrzymuje oskrzydlających nas bolsze-
wików, ale sam straciwszy w gęstwinie większą część ludzi nie może ścigać 
nieprzyjaciela. […] Strzały na odcinku umilkły, Miński p. zlicza koło Papierni 
i porządkuje swoje bataliony – godzina 17.00. […] Szosa wolna; nieprzyjaciel 
przedarł się, pozostawiając swój tabor i artylerię”155. 

Mimo przewagi wojsk sowieckich udało się żołnierzom 1 Brygady Litew-
sko-Białoruskiej opanować przeprawy na Lebiodzie, choć za cenę dużych strat 
pułku mińskiego. Tymczasem do dowódcy Dywizji Litewsko-Białoruskiej 
gen. Rządkowskiego dotarła wiadomość o zdobyciu Grodna przez wojska pol-
skie. Z tej informacji wyciągnął on błędny wniosek, iż główne siły sowieckie 
dopiero rozpoczynają odwrót spod Grodna i nie należy się ich spodziewać tej 
nocy, tj. 27 września, nad Lebiodą. Dlatego też gen. Rządkowski nie wysłał 
żadnego wsparcia dla 1 Brygady Litewsko-Białoruskiej. Tymczasem o godz. 
20.00 do przeprawy doszły kolejne siły sowieckie. W sumie na pozycje polskie 
uderzyły jednocześnie 2, 5, 6 i 56 Dywizje Strzelców156. 

Rozgorzała niezwykle krwawa walka, bo-
wiem oddziały sowieckie chciały się przebić 
przez pozycje polskie za wszelką cenę i nie 
zważając na straty, dysponowały też zdecydo-
waną przewagą liczebną. Mimo to żołnierze 
pułkownika Bejnara stawiali zacięty opór całą 
noc. W dzienniku operacyjnym 1 Dywizji Li-
tewsko-Białoruskiej zanotowano: „Około 10 
000 bagnetów bolszewickich na przestrzeni 
dwóch kilometrów jedną zwartą falą rzuciło się 
na kilkakrotnie mniej liczebne oddziały nasze 
(wileński i miński p.p.). Wywiązała się walka 
trwająca cztery godziny. Kolumny bolszewic-
kie, prawie bez strzału, nie zważając na grad 

155 Cyt. za: L. Wyszczelski, op. cit., s. 232.
156 J. Odziemkowski, op. cit., s. 211.

Władimir Łazarewicz – dowódca
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kul, całą masą rzuciły się na nasze karabiny maszyno-we, otaczając nieliczne 
nasze oddziały ze wszystkich stron. Wywiązała się walka wyłącznie na bagne-
ty i na pięści. Powstał ogromny zamęt, noc i las protegowały go, wszyscy byli 
otoczeni i wszyscy otaczali. Kiedy wileński i miński pp. pochłonięte masą bol-
szewicką, ustąpiły z szosy, przejeżdżać zaczęła artyleria i tabory bolszewickie. 
Do godziny 4-tej fala bolszewicka przepływała przez pierścień, który ją ota-
czał, pozostawiając moc trupów, około 1000 jeńców, 12 dział, 15 karabinów 
maszynowych i inny sprzęt wojenny”157.

Przejmująco zażartość toczonych walk przedstawił Bolesław Waligóra: 
„Walka przybrała charakter nie do opisania. Na małej przestrzeni skłębiona 
masa nieprzyjacielska przewalała się zmieszana z polskimi oddziałami. Wal-
czono już teraz bagnetem i kolbą. Napięcie szaleństwa boju wzrosło do nieby-
wałych rozmiarów. Chaos walki w lesie, ciemności nocy, a przede wszystkiem 
przeraźliwe krzyki hurra, wycie i jęki rannych – wszystko składało się na nie-
samowitość boju. Wybuchy granatów ręcznych, ostry zerwany strzał z bliska 
i bodaj zgrzyt ostrza bagnetu po kości mieszały się z trzaskiem łamanych ga-
łęzi. Nikt nie wiedział, z kim walczy i kto obok idzie. Rosjanie krzyczeli po 
polsku. Na czele grup polskich szli do szturmu sowieccy dowódcy – często na 
swoich. Było i odwrotnie. Zdemaskowani padali z roztrzaskaną czaszką lub 
rozniesieni na bagnetach”158.

Dowódca brygady polskiej sprawdził się na swoim stanowisku: „W tej 
chwili rozwija się ostatni baon rezerwowy, a dca brygady płk Bejnar, dowódca 
Wileńskiego p(ułku) wybiegają przed jego front, wstrzymują bezładne, ucho-
dzące kupy, przemawiają do ich ambicji i honoru, porządkują je i prowadzą 
sami w bój. […] Wszystko się chwieje, nasza formuje i znika. Wciąż tworzą 
się nowe oddziałki, podprowadza i tworzy nowe. […] Ostatecznie bolszewicy 
przemknęli się, a ranek zastał nas wszystkich śpiących bez czucia”159.

Jak widać, Krwawy Bór nosił swoje miano nie bez przyczyny. W walkach 
brygada płk Bejnara poniosła następujące straty: 130 zabitych, 230 rannych, 
410 zaginionych, przy czym większość z zaginionych odnalazła się w następ-
nych dniach i powróciła na stan brygady. Kilkudziesięciu żołnierzy wziętych 
do niewoli przez wojska bolszewickie znaleziono kilka dni później rozstrzela-
nych w lasach pod Lidą. 3 Armia sowiecka utraciła w boju kilkuset zabitych, 

157 Dziennik operacyjny Dowództwa 1 dywizji piechoty litewsko-białoruskiej, [w:] Bitwa 
niemeńska 29 VIII - 18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. II (20 IX - 18 X), Opracował 
i przygotował do druku zespół pod redakcją M. Tarczyńskiego, Warszawa 1999, s. 310.

158 B. Waligóra, Dzieje 85-go Pułku Strzelców Wileńskich, Warszawa 1928, s. 412.
159 Cyt. za: L. Wyszczelski, op. cit., s. 233.
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około tysiąca jeńców, ponadto 12 armat i 15 karabinów maszynowych160. 
Dokonując oceny boju w Krwawym Borze możemy spojrzeć na tę kwestię 

z dwóch stron. Z jednej strony 3 Armii sowieckiej udało się przebić przez pozy-
cje polskie, uniknąć okrążenia, zadając jednocześnie 1 Brygadzie Litewsko-Bia-
łoruskiej straty sięgające ok. 45% jej stanu osobowego. Z drugiej strony warto 
podkreślić, iż jedna polska brygada przez kilka godzin powstrzymywała ataki 
czterech sowieckich dywizji, zadając im znaczące straty. Jednak najistotniej-
szym skutkiem bitwy nad rzeką Lebiodą wydaje się być fakt, iż sztab 3 Armii na 
czele z jej dowódcą Łazarewiczem stracił kontakt z podległymi sobie jednost-
kami, przez co nie był w stanie koordynować dalszych działań armii. Ponadto 
opóźnienie wojsk sowieckich dało czas 1 Dywizji Piechoty Legionów na zajęcie 
Lidy i zamknięcie drogi odwrotu sowieckiej 3 Armii. W bitwie pod Lidą 28 i 29 
września 1920 r. 3 Armia sowiecka poniosła klęskę i przestała odgrywać istot-
niejszą rolę w działaniach wojennych do końca wojny. Był to po części skutek 
walk w Krwawym Borze. O bitwie wspomina wiersz napisany 1 X 1920 r. pod 
tytułem „Wspomnienia z papierni”161:

Była tu walka, grzmiały tutaj działa,
Padali ludzie jak skoszone kłosy.
Teraz już cicha noc srebrzysta, biała
Na trawach błyszczą lśniące krople rosy.
Księżyc oświeca dwór wzniosły, stary
Zdziczałe krzewy, zdeptane gazony.
Ponad łąkami bieleją opary,
Jesienią pachną brzozy, lipy, klony.
W pustych komnatach, na zgniłej podłodze,
Skrwawione szmaty wśród słomy barłogu,
Krwawe bandaże przed dworem na drodze,
Grobowa cisza spotyka u progu.

W dworskim ogrodzie stoi krzyż sosnowy,
Wokoło drobne drewniane krzyżyki,
To po tej bitwie cmentarz urósł nowy,
Na naszych chłopców poległych pomniki.
Tu Massachowski, tu Zambrzycki leży,

160 T. Kutrzeba, Bitwa nad Niemnem (wrzesień - październik 1920), Warszawa 1926, s. 185; B. 
Waligóra, op. cit., s. 413; L. Wyszczelski, op. cit., s. 233.

161 B. Waligóra, op. cit., s. 414-415.
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Miński, Wileński pułki walczyły dzielnie,
Wielu najlepszych zginęło żołnierzy,
Polsce przysięgi dochowując wiernie.
Księżyc oświeca cmentarzyk z ukosa,
Ciszę przerywa szum lasku daleki,
Na świeże groby zimna pada rosa,
Na bohaterów uśpionych na wieki…

Marszałek Józef Piłsudski wraz z generałem Edwardem Rydzem-Śmigłym dokonuje 
przeglądu wileńskiego pułku piechoty po walkach w Krwawym Borze 





Rafał Piotrowski

Bój o Rohatyn

14 lutego 1919 r. doszło do pierwszego starcia pomiędzy wojskami pol-
skimi a bolszewickimi w miejscowości Mosty. Wojna toczyła sie do 

18 października 1920 r. Ze względów geograficznych walki rozgrywały się 
na dwóch teatrach operacyjnych – północnym Froncie Litewsko-Białoruskim 
i Froncie Południowym. Na północy w początkowym okresie oddziały polskie 
wykazały się inicjatywą – zajmując Słonim, Pińsk i Lidę. W kwietniu zajęte 
zostało Wilno: „Żołnierze! W niespełna dwa tygodnie męstwem swym i dziel-
nością zmieniliście stosunki na wschodzie Polski. W niespełna dwa tygodnie 
przerzuciliśmy zagrażający nam front o dobrych kilkadziesiąt kilometrów, 
zdobywając przy tym niezwykle ważne punkty wojskowe, jak Lida, Barano-
wicze i mickiewiczowski Nowogródek, a przede wszystkim oswobadzając sto-
licę kraju – Wilno”162. W 1919 r. wojska polskie na północy osiągnęły wiele 
kolejnych sukcesów, zajmując m.in. Mińsk, a w styczniu 1920 r. zdobywając 
wspólnie z Łotyszami Dyneburg. Na Froncie Południowym w 1919 r. prowa-
dzono działania z mniejszym rozmachem, skupiając się przede wszystkim na 
pokonaniu wojsk ukraińskich, ale to tam w 1920 r. szukano głównych roz-
strzygnięć. Po uporządkowaniu relacji polsko-ukraińskich rozpoczęła się 25 
kwietnia 1920 r. ofensywa polsko-ukraińska na Kijów. 7 maja 1920 r. Kijów 
został zajęty przez oddziały polsko-ukraińskie. Niestety 14 maja ruszyła kon-
trofensywa sowiecka na północy, a na południu 5 czerwca oddziały Armii Kon-
nej Budionnego przełamały polski front. Rozpoczął się wielki odwrót Wojska 
Polskiego i sprzymierzonych z Polakami Ukraińców163, ruszyła kontrofensywa 
Armii Czerwonej na południu. 15 sierpnia ruszyła polska kontrofensywa znad 
Wieprza zwana Bitwą Warszawską albo Cudem nad Wisłą. Na północy Woj-
sko Polskie odniosło jesienią kolejny bardzo ważny sukces, pokonując wojska 
bolszewickie w bitwie niemeńskiej i zdobywając po raz kolejny Grodno, Lidę, 
Mińsk i docierając do Mołodeczna. Na południu w czasie Bitwy Warszawskiej 
walki toczyły się o Lwów ze słynną bitwą pod Zadwórzem. Wojska Polskie 
i Ukraińskie dążyły przede wszystkim na południu do ustabilizowania frontu 

162 Rozkaz na zdobycie Wilna, Pisma Zbiorowe T. V , Warszawa 1937, s. 77.
163 Armia URL liczyła 3287 oficerów i 12 117 żołnierzy, natomiast 7 listopada, czyli już po 

definitywnym zakończeniu wyprawy kijowskiej i po podpisaniu traktatu ryskiego, a przed 
ostatnią samodzielną kampanią przeciw Armii Czerwonej: 3888 oficerów i 35 259 żołnierzy, 
razem 39 147 żołnierzy.
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i pokonania bardzo ruchliwej Armii Konnej Budionnego, co udało się w dużej 
mierze w bitwie pod Komarowem 31 sierpnia 1920 r. We wrześniu toczyły się 
na południu bardzo ciężkie walki, m.in. pod Dytiatynem, Chodorowem czy 
pod Rohatynem w ramach tzw. bitwy wołyńsko-podolskiej 1920 r. Walki o to 
miasto toczyły się na Froncie Południowym kilkukrotnie. 

Rohatyn (ukr. Рогатин) – miasto na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiw-
skim (stanisławowskim), siedziba rejonu rohatyńskiego. Rohatyn leży nad 
rzeką Gniłą Lipą, a otoczony jest licznymi wzniesieniami – jak całe Podole. 
W 1914 r. podczas I wojny światowej w pobliżu miasta prowadzono cięż-
kie walki pozycyjne pomiędzy wojskami rosyjskimi i austriackimi. W II Rze-
czypospolitej stolica powiatu w województwie stanisławowskim. W 1930 r. 
miasto liczyło 8 tysięcy mieszkańców. Podczas wojny obronnej 1939 roku, 
w dniu 17 września do Rohatyna wkroczyły wojska sowieckie. W czasie II 
wojny światowej we wrześniu 1939 r. dokonano tu egzekucji na polskich jeń-
cach. W lecie 1941 r. miasto zajęły wojska niemieckie, które w 1942 r. wy-
mordowały tu około 3,5 tysiąca okolicznych Żydów. W pobliskich wsiach: 
Potok, Zalipie, Czercze, Puków, Wierzbiłowice w latach 1941-1943 Ukraińska 
Powstańcza Armia dokonała licznych mordów na ludności polskiej. W 1945 r. 
ludność polską wysiedlono, a miasto włączono do ZSRR. O bojowych dziejach 
miasta może świadczyć sama nazwa bowiem rohatyna (rogacina) – to odmiana 
z hakiem przy grocie, który zapobiegał zbyt głębokiej penetracji i pozwalał 
na szybkie ponowienie ciosu. Rohatyna zazwyczaj nie przekraczała długości 
trzech metrów (5 łokci). Bardzo często w drzewcu czyniono wyżłobienia, aby 
zmniejszyć jego wagę, w efekcie broń nie nadawała się do cięć, lecz jedynie 
do pchnięć.

W walkach o miasto uczestniczyli żołnierze wielu oddziałów, m.in. 9 pp, 
18 pp, 37 pp, 52 p. strzelców, 5 pu, 7 pu, a także improwizowanej grupy kpt. 
Todta. Najciekawsze z punktu oceny częstochowianina jest to, że na obsza-
rze walk w tzw. bitwie wołyńsko-podolskiej mamy jako dowódców wyższe-
go szczebla kilku częstochowian – walczyła GO płk. Januszajtisa w składzie 
12 DP i I Brygady Jazdy, I Brygadą Jazdy dowodził płk Janusz Głuchowski, 
walczył ze swoją GO płk Burhardt. Najcięższe walki o miasto toczyły się we 
wrześniu 1920 r., jako pierwszy oddział zaangażowała się w walce o Rohatyn 
grupa improwizowana kpt. Todta – złożona z kilku batalionów – stan grupy to 
30 oficerów i 984 żołnierzy (17 oficerów i 537 bagnetów). Oddział ten wal-
czył w grupie gen. Jędrzejewskiego, a podlegał bezpośrednio dowództwu 12 
dywizji piechoty. Walki rozpoczęły się z początkiem września w rejonie Ro-
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hatyna – jak istotny w walkach był Rohatyn świadczą kolejne rozkazy, m.in. 
rozkaz operacyjny nr 1: „…grupa kpt. Todta rozbije nieprzyjaciela i opanuje 
Rohatyn…”164. W walkach o miasto oddziały polskie miały być wsparte przez 
ukraińskich sojuszników z Ukraińskiej Dywizji Jazdy. Walki o Rohatyn grupy 
kpt. Todta niestety nie powiodły się, a jego oddziały poniosły w walkach w re-
gionie bardzo znaczne straty: 350 ludzi i 6 KM (z 26 jakie posiadała grupa) 
– w związku z tak dużymi stratami zarządzono nawet śledztwo. Kolejnym od-
działem, który toczył walki o miasto byli kawalerzyści z I Brygady Jazdy – 11 
pu i 5 pu „cofnęły się z m. Rohatyn, ponosząc znaczne straty (6 oficerów)”165. 
Pułki te walczyły w ramach I Brygady Jazdy płk. Janusza Głuchowskiego. Pułk 
chwalebnie przeszedł cały szlak bojowy w 1920 r., tocząc walki na Froncie 
Południowym – walki o Kijów, obrona Lwowa i bój pod Chodorowem. Walki 
polskich ułanów toczyły się na szerszym froncie od 20 sierpnia do 1 września 
w regionie Bóbrka, Przemyślany, Rohatyna. „Walki ostatnich tygodni na po-
wierzonym Brygadzie odcinku wykazały umiejętne kierownictwo dowódców 
5 i 11 p.uł. i nadzwyczajną wytrwałość bojową, a w niektórych przypadkach 
brawurowe zachowanie się poszczególnych szwadronów. Zachowanie się ofi-
cerów i ułanów tych pułków stało całkowicie na wysokości godności żołnierza 
polskiego…” – głosił rozkaz nr 78 dowódcy brygady częstochowianina płk. 
Janusza Głuchowskiego166.

Dla 37 pp walki o Rohatyn były na tyle ważne i ciężkie, że w 20-leciu 
międzywojennym 13 września stał się świętem pułkowym. Oddział ten został 
utworzony w 1918 r. i brał udział w walkach z Ukraińcami, m.in o Przemyśl 
i Lwów, następnie został przerzucony na front walki z bolszewikami. Pułk 
odznaczył się w sposób szczególny w walkach 1920 r. Naczelny Wódz dnia 
6 sierpnia 1920 r. po przegrupowaniu wojsk, wydał rozkaz do rozpoczęcia 
walnej bitwy. Miał w niej swój udział i 37 pp, który w rejonie Góry Kalwarii, 
do której dotarł 13 sierpnia 1920 r., prowadził obronę na wschodnim brzegu 
Wisły. Tu również przybył II batalion z ppłk. Remizowskim, który objął dowo-
dzenie całością pułku od mjr. Kusia167. W rejonie Góry Kalwarii pułk bronił się 
przez dwa dni, odpierając ataki Sowietów na przyczółek po wschodniej stronie 
Wisły. Bardzo piękną postawą żołnierską wykazali podkomendni płk. Remi-
zowskiego, pomimo że walczyli w bardzo trudnym położeniu – na przyczółku 

164 Dokumenty operacyjne [w:] Bitwa Wołyńsko-Podolska, Warszawa 2014, s. 40, 42, 50, 52, 53.
165 Ibidem, s. 46.
166 Zarys historii wojennej 5-go Pułku Ułanów Zasławskich, por. Tadeusz Nowiński, Warszawa 

1929, s. 37.
167 A. Kozubal, Zarys historii wojennej 37 Pułku Piechoty, Warszawa 1929, s. 18.
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i pod silnym ogniem artyleryjskim, który uniemożliwiał budowę mostu. Brak 
był połączenia z zachodnią stroną, a co za tym idzie brak dostaw zaopatrzenia. 
W pewnym momencie żołnierze 6 kompanii wystrzelali prawie całą amunicję. 
Sytuację uratował szer. Franciszek Cetnarski, który łódką przepłynął Wisłę 
w obie strony, dostarczając tak potrzebną amunicję168. Zdecydowano o zaprze-
staniu budowy mostu, ppłk Remizowski w porozumieniu z dowódcą dywizji 
zwinął obronę i przeprawił pułk na zachodnią stronę Wisły169. Po zwinięciu 
obrony i przejściu do dyspozycji dowódcy Frontu Północnego, 16 sierpnia 37 
pp skierowano do Modlina, a następnie do Płońska. Warto wspomnieć, że skie-
rowanie do Płońska spowodowało podległość jednostki częstochowianinowi, 
bowiem przez pewien czas pułk walczył w grupie gen. Gustawa Orlicz-Dre-
szera170, 19 sierpnia stoczył krwawy i zacięty bój pod Baboszowem. 

Po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej i pokonaniu Sowietów pod Warszawą 
dowództwo Wojsk Polskich zdecydowało na wzmocnienie sił polskich w Ga-
licji Wschodniej, gdzie wojska komfronta Jegorowa wciąż stanowiły poważną 
siłę. W ten rejon 4 września przerzucono 4 Dywizję Piechoty, a wraz z nią 37 
Pułk Piechoty. Następnego dnia pułk został wysłany do Chodorowa w celu 
jego obrony171. Od 7 września 1920 r. żołnierze 37 pp bronili linii kolejowej 
Lwów – Chodorów i sukcesywnie wypierali wroga na wschód172. Następnie 
żołnierze zajęli miejscowości Knihynicze, Nowosielce i Okrześnicę. W wal-
kach tych poległo kilkudziesięciu szeregowych oraz podporucznik Leeg, sze-
ściu oficerów i wielu szeregowych dostało się do niewoli, zaginęło pięćdzie-
sięciu pięciu szeregowych, wielu było rannych.

Już następnego dnia 37 Pułk Piechoty wzmocniony II dywizjonem 4 Pułku 
Artylerii Polowej, II batalionem 18 Pułku Piechoty i ubezpieczony na prawym 
skrzydle przez I Brygadę Kawalerii, przystąpił do forsowania rzeki Świrz. Na-
tarcie rozwijało się pomyślnie173. 9 września z samego rana ppłk Remizow-
ski otrzymał rozkaz natychmiastowego przeprowadzenia szturmu na Rohatyn 

168 A. Kozubal, op. cit., s. 18; E. Filipowicz, Relacja w zbiorach Muzeum Regionalnego w Kut-
nie, s. 1.

169 A. Kozubal, op. cit.
170 A. Kozubal, op. cit. Autor wymienia gen. Orlicz-Dreszera w stopniu pułkownika. Nie wy-

mienia również pierwszego członu jego nazwiska; G. Łukomski, B. Polak, M. Wrzosek, 
Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920, T. 2, s. 115.

171 K. Stasiak, Z dziejów 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego w la-
tach 1918-1939, s. 14; J. Odziemkowski, op. cit., s. 770.

172 A. Kozubal, op. cit., s. 19; E. Filipowicz, op. cit., s. 1.
173 E. Walczak, Zarys historii wojennej Pułków Polskich w kampanii wrześniowej. 37 Pułk 

Piechoty, Pruszków 1991, s. 14; E. Filipowicz, op. cit., s. 3.
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i Babuhów. II batalion nacierał wzdłuż szosy Knihynicze – Rohatyn, nato-
miast I batalion nacierał od południa na Babuchów174. Po zaciętej walce, około 
godziny 17.00 udało się te miejscowości zająć. W okresie międzywojennym 
rocznica walk o Rohatyn była dniem święta pułkowego. W czasie tych walk 
poległo dwudziestu czterech żołnierzy, około trzystu pięćdziesięciu zostało 
rannych i zaginionych175.

W kolejnych dniach odpierano kolejne silne natarcia Sowietów, lecz rów-
nież zajęto Czartową Górę i Putiatyńce nad rzeką Gniłą Lipą176. W nocy z 11 
na 12 września miało się odbyć luzowanie 37 Pułku Piechoty przez 52 Pułk 
Strzelców Kresowych. Ppłk Remizowski, przeczuwając niebezpieczeństwo 
związane z luzowaniem, zachował II batalion jako odwód w Rohatynie. Około 
godziny 9 rano obawy znalazły potwierdzenie. Sowieci przypuścili szturm na 
Putiatyńce i sąsiednie wzgórza. I batalion przechodząc z Babuchowa do So-
łońca i Rohatyna, stoczył walkę z nieprzyjacielską kawalerią w Sołońcu, która 
zaatakowała 6 i 7 baterię z 4 Pułku Artylerii Polowej. Żołnierze z I batalio-
nu obsadzili okoliczne wzgórza oraz rozpoczęli atak na Babuchów, chwilowo 
opanowany przez wroga. Podczas tego natarcia znów wywiązała się walka 
z kawalerią sowiecką, a dwa szwadrony Kozaków wyszły na tyły Polaków. 
Pogłębiło to zamieszanie, związane z wycofaniem się obrońców Putiatyńców 
i Czartowej Góry oraz kompanii technicznej, osłaniającej flankę I batalionu177. 
Batalion został zmuszony do odwrotu, a Sowieci znaleźli się na przedpolu Ro-
hatyna. W tym momencie II batalion pozostający w odwodzie wykonał kon-
tratak i opanował sytuację.

Pułk za walki pod Rohatynem uzyskał wiele pochwał. W uznaniu poświę-
cenia i waleczności żołnierzy, pułkowi pochwał udzielili m.in. dowódca 4 
Dywizji Piechoty płk. Zarzycki oraz dowódca 6 Armii gen. Lamezan-Salinis. 
Warto przytoczyć komunikat dotyczący walk 37 pp z walk o Rohatyn:

Komunikat operacyjny nr 60
1)  Grupa gen. Pawlenki na froncie zwyczajna strzelanina. W rejonie Jezupola 

usiłowali bolszewicy zbliżyć się do Dniestru celem zbadania brodów przez 
rzekę, zostali jednakże rozproszeni. Poza tym bez zmian.

2)  Grupa taktyczna płk. Zarzyckiego nieprzyjaciel cofa się na wschód od Gni-

174 A. Kozubal, op. cit., s. 20; E. Filipowicz, op. cit., s. 3.
175 E. Walczak, op. cit., s. 14; J. Odziemkowski, op.cit., s. 771-772; G. Łukomski, B. Polak, M. 

Wrzosek, op. cit., s. 134. Autorzy podają tu datę 7 września jako datę walk pod Rohatynem; 
M. Jabłonowski, A. Koseski, op. cit., s. 654.

176 A. Kozubal, op. cit., s. 20.
177 A. Kozubal, op. cit., s. 21.
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łej Lipy. Według meldunku 37 pp przez Rohatyn wczoraj o godz. 17.00 
przeszła jedna brygada jazdy nieprzyjaciela w sile 1000 szabel, kierując 
się na Podwinie-Dobryniów. Pod Rohatynem stawiały opór dwie kompanie 
366 ps z kilkoma KM i dwoma armatami. 18 pp melduje większe oddziały 
kawalerii nieprzyjaciela w rejonie Firlejów. W rejonie Kołokolin nieprzy-
jaciel stawia zacięty opór. 37 pp złamał ostatecznie opór nieprzyjaciela na 
wzgórzach na zachód od miejscowości Załuże i zajął wczoraj o godzinie 
18.00 Rohatyn. 37 pp obsadził Babuchów. 18 pp zajął Zalipie, Załunów 
i Ruda. 17 p. uł. patroluje na północ. 11 p. uł. zajął Bukaczowc. 5 p. uł. 
przesunął się na północ celem uderzenia na m. Jawcze – Czachów. III/18 
pp zajął wzgórza na wschód od Żurowa. Łączność z 12 DP nawiązana. 
Na szczególne uznanie zasługuje dowódca 37 pp płk. Remizowski, który 
w bardzo ciężkich warunkach atmosferycznych i terenowych swoją oso-
bistą odwagą i przykładem zachęca oddziały do największych wysiłków. 
Straty nie meldowane. Zdobycz 12 wozów amunicyjnych, kilkadziesiąt ka-
rabinów ręcznych, kilkunastu jeńców 366, 367 i 368 ps. sow. Transporty 
VII BP odeszły wszystkie z Żółkwi178. 

Po tych bardzo wyczerpujących dniach, z rozkazu dowódcy 4 Dywizji 
Piechoty, 37 Pułk Piechoty przerzucony został do Czreczy jako odwód dywi-

178 Dokumenty operacyjne [w:] Bitwa Wołyńsko-Podolska, Warszawa 2014, s. 201.

Żołnierze 37 Pułku Piechoty pobierają ziemię z walk pod Rohatynem
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zji, a następnie na wschód do Bóbrki. W ramach przygotowań do ofensywy 
na Zbrucz, 13 września pułk otrzymał uzupełnienia w sile 3 kompanii, czy-
li trzech oficerów i pięciuset osiemdziesięciu czterech szeregowych179. Od-
poczynek ten nie trwał długo. 15 września 1920 r. rozpoczęto ofensywę na 
Zbrucz, a 37 Pułk Piechoty nacierał na linii Pomarzany, Zborów, Borsuki do 
Wiśniowca, który zajął 23 września. W wyniku ofensywy odrzucono Sowie-
tów za Zbrucz i Słucz, a działania ofensywne przerwano180. Po wygaśnięciu 
walk na południu, 37 pp przetransportowano na północ, w rejon Grodna, gdzie 
nad Niemnem trwały jeszcze walki. Pułk przebywał tam do 12 listopada 1920 
r., pełniąc służbę obserwacyjną w okolicy miejscowości Puchacze (nad Mere-
czanką), Koleśniki, Nowy Dwór i Montwilliszki181.

Po walkach 37 pp, oddział ten został zastąpiony przez 52 pp. Pod Przemyśla-
ny przybyła 4 Dywizja Piechoty. Pułki 12 Dywizji Piechoty, kolejno zluzowane, 
odeszły dalej na południe na odcinek Gniłej Lipy. 52 pp strzelców kresowych 
przejechał transportami kolejowymi przez Lwów i już 12 września zmienił 37 
pp na przedmościu Rohatyna. Zmiana ta przypadła w czasie najcięższych walk. 
Przedmościa bronił II batalion. Kluczem pozycji była Czartowa Góra panująca 
swą wyniosłością na całą okolicą. Batalion I stał w mieście, mając za zada-
nie zluzowanie północnej części obsady przedmościa. Jego 3 kompania broniła 
przejścia przez Gniłą Lipę w Babuchowie. Tutaj jednak uderzyła cała 8 dywizja 
czerwonej kawalerii i zalała swą masą miejscowość i jej obsadę, następnie ru-
szyła dalej w kierunku zachodnim, zapuszczając zagony aż na tyły przedmościa. 
Położenie stało się groźne, ponieważ akcja reszty oddziałów dywizji okazała 
się spóźniona. Ciężkie walki o miasto toczyły się do samego wieczora na skraju 
miasta. Zapadający zmrok utrudniał dowodzenie oddziałami, oficerowie pułku, 
m.in. por. Kaczała i por. Bielczyk organizowali skuteczny i energiczny opór, 
brakowało jednak odwodów. Kpt. Kończyc zdecydował o wycofaniu oddziałów 
na zachodni brzeg Gniłej Lipy – oddziały odeszły i obsadziły wzgórza przed 
miastem. Ostatni z Czartowej Góry zeszli ppor. Dyba i ppor. Baran. Nazajutrz 
przeciwnik nacierał w dalszym ciągu. Równocześnie za rzeką Świrzem poczy-
nała się zbierać cała 12 Dywizja Piechoty. Tam też miał dołączyć pułk. Prze-
marsz odbywał się przez Podkamień. W tym czasie III batalion działał osobno 
w grupie podpułkownika Sochaczewskiego. Por. Karlijet, dowódca batalionu, 
umiejętnie kierował kompaniami w rozgrywającej się na wszystkie strony walce 
z kawalerią sowiecką i utrzymał się przez cały czas na wyznaczonym miejscu. 
179 E. Walczak, op. cit., s. 14.
180 Ibidem, s. 14; G. Łukomski, B. Polak, M. Wrzosek, op. cit., s. 142-143.
181 E. Walczak, op. cit., s. 15.
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Odznaczyli się tu ppor. Brożyna, ppor. Stojek i ppor. Matuszek. W dniu 14 wrze-
śnia batalion wrócił do pułku w Psarach. Walki te poprzedzały bezpośrednio 
główną kontrofensywę, która rozpoczęła się dnia 13 września. Pułk znajdował 
się w odwodzie dywizji i działał jedynie swoim III batalionem. Natarcie ruszyło 
wzdłuż toru kolejowego na Rohatyn, który po uporczywej walce batalion zajął 
pod wieczór. Przeciwnik został rozbity na całym odcinku dywizji i rozpoczął 
szybki odwrót. 

W ślad za nim ruszyła cała dywizja. Pułk pozostał nadal w odwodzie i ma-
szerował bez walki przez Brzeżany – Jeziernę – Tarnopol do Szlachciniec. 
Stąd 22 września ruszył na Kołodziejówkę, by oczyścić rejon Trembowli od 
znajdujących się tam oddziałów nieprzyjacielskich. Wobec zmienionego jed-
nak położenia przeszedł przez Chodaczków Mały do Wołczkowiec, a stąd do 
Husiatyna, gdzie miał pełnić służbę kontrolną nad Zbruczem. 

Od 12 do 21 września gen. Tadeusz Rozwadowski, dowodząc operacjami 
na południu, armiami generała Sikorskiego na Wołyniu i generała Stanisława 
Hallera w Galicji Wschodniej, pobił wszystkie trzy armie radzieckiego Fron-
tu Południowo-Zachodniego. Walki na południu nie miały tak spektakularnego 
oddźwięku jak Bitwa Warszawska, ale tam również dochodziło do bardzo in-
tensywnych strać. Ostatecznie bój o Rohatyn stoczony w ramach szerszej bitwy 
wołyńsko-podolskiej zakończył się sukcesem. W związku z zawieszeniem broni 
Marszałek wydał specjalny rozkaz „Na zakończenie wojny” z dnia 18 paździer-
nika 1920 r.: 

Żołnierze!
Dwa długie lata, pierwsze istnienia wolnej Polski, spędziliście 

w ciężkiej pracy i krwawym znoju. Kończycie wojnę wspaniałymi 
zwycięstwami, i nieprzyjaciel złamany przez was, zgodził się wreszcie 
na podpisanie pierwszych i głównych zasad upragnionego pokoju.

Żołnierze!
Nie na próżno i nie na marne poszedł wasz trud. Polska nowoczesna 

zawdzięcza swe istnienie wspaniałym zwycięstwom mocarstw zachod-
nich nad państwami rozbiorczymi. Lecz od razu, od pierwszej chwili 
życia swobodnej Polski, wyciągnęło się ku niej mnóstwo pożądliwych 
rąk, skierowało się mnóstwo wysiłków, by ją utrzymać w stanie bezsiły, 
by, jeśli już istnieje, była ona igraszką w ręku innych, biernym polem 
dla intryg całego świata182.

182 L. Wyszczelski, Niemen 1920, Bellona, Warszawa 1991, s. 243-244.
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Walki o Rohatyn, mimo że nie są umieszczone na Grobie Nieznanego Żoł-
nierza opisaliśmy, ponieważ częstochowska młodzież wraz z nauczycielami 
w latach 2019-2020 zaopiekowali się pomnikiem w Rohatynie. Walki na Kre-
sach były niezwykle krwawe, tereny walk to wyjątkowo piękne krajobrazy, 
często jednak utrudniały starcia ze względu na brak dróg, górzysty teren, czy 
obszar poprzecinany jarami jak chociażby bitwa pod Rohatynem. W wyniku 
walk o miasto poległo wielu żołnierzy z różnych oddziałów Wojska Polskiego 
– na inskrypcji pomnika w Rohatynie widnieje informacja o 49 polskich żoł-
nierzach poległych w walkach o miasto: 

Lista poległych Rohatyn 1920 r.
1. Adamczyk Jan szer. 18 pp 10.09.1920 r.
2. Arcichowski Andrzej plut. 37 pp 12.09.1920 r.
3. Bajer Jan kpr. 37 pp 11.09.1920 r. 
4. Biczek Salomon strz. 52 pstrz 13.09.1920 r.
5. Bilik Bogusław por. 37 pp 10.IX.1920 r.
6. Blicharski Ignacy plut. 5 puł 21.08.1920 r.
7. Cajger Józef pchor. 37 pp 12.10.1920 r.
8. Chrząszcz Jan strz. 52 pstrz 13.09.1920 r.
9. Chwat Antoni 52 pstrz 13.09.1920 r.
10. Dołchan Józef szer. 37 pp 8.09.1920 r.

Pomnik poległych w boju o Rohatyn
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11. Dudek Józef strz. 52 pstrz 13.09.1920 r.
12. Dydek Józef szer. 37 pp 09.09.1920 r
13. Dzik Józef sierż. 52 pstrz 13.09.1920 r.
14. Gontarczyk Kazimierz strz. 52 pstrz 13.09.1920 r.
15. Grochowski Franciszek strz. 52 pstrz 13.09.1920 r.
16. Grondalski Franciszek pchor. 16 pp 22.06.1919 r.
17. Jelecki Miron szer. 37 pp zm. 08.1920 r.
18. Kiszczyński Józef szer. 37 pp 12.09.1920 r.
19. Kochanowski Jan szer. 36 pp 27.05.1919 r.
20. Kostasza Arnold wach. 7 puł 07.03.1920 r.
21. Libner Antoni strz. 53 pstrz 17.09.1920 r.
22. Lipnowski Stanisław szer. 37 pp 10.09.1920 r.
23. Machowicz Bolesław pchor. 53 pstrz 16.09.1920 r.
24. Magoń Adam strz. 53 pstrz 12.09.1920 r.
25. Michałek Józef szer. 37 pp 11.09.1920 r.
26. Pankiewicz Leon plut. gr. kpt. Todta 3.09.1920 r.
27. Pytko Wojciech ppor. 28 pp 22.06.1920 r.
28. Rudnicki Jan strz. 53 pstrz 17.09.1920 r.
29. Skiba szer. gr kpt Todta 20.07.1920 r.
30. Skiba Władysław strz. 52 pstrz. 3.09.1920 r.
31. Skutnik Jan strz. 52 pstrz 13.09.1920 r.
32. Sobol Feliks strz. gr kpt Todta 20.07.1920 r.
33. Solka Dominik szer. 37 pp 13.09.1920 r.
34. Strzelecki Franciszek szer. 37 pp 11.09.1920 r.
35. Szymańczyk Tomasz kpr. 52 pstrz 17.09.1920 r.
36. Waserman Icek szer. 9 pp leg. 23.06.1919 r.183

 Chwała bohaterom!

W 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyli w niezwy-
kłej lekcji historii - pracach renowacyjnych na cmentarzu w Rohatyniu. Z tą 
niezwykle cenną inicjatywa wystąpił Adam Kiwacki, Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. On to przekazał Dyrek-
-torowi ZST Rafałowi Piotrowskiemu informację o niszczejącej mogile żoł-
nierzy polskich poległych w wojnie polsko-sowieckiej z 1921 roku. Obelisk 
znajdował się na miejscowym cmentarzu, gdzie w trakcie prac porządkowych 
uczniowie wraz z opiekunami natrafili na wiele polskich nagrobków. Idąc 

183 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920.
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główną alejką cmentarza do pomnika naszych żołnierzy. Dwa dostojne orły 
znajdujące się na cokole dumnie pilnują miejsca spoczynku naszych żołnierzy, 
głównie z 37 pułku piechoty. Polegli oni podczas ciężkich walk z sowietami 
o Rohatyn i okoliczne miejscowości we wrześniu 1920 roku. 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych przy pracach renowacyjnych przy Pomniku 
Poległych za Rohatyn





Justyna Wartacz

Czym żyli częstochowianie – wiadomości z „Gońca Częstochow-
skiego” w 100-lecie Bitwy Warszawskiej i wielkich bitew 1920 r.

W stulecie Bitwy Warszawskiej zapraszam na wycieczkę po wydarzeniach 
sprzed 100 lat. Na podstawie wiadomości z „Gońca Częstochowskie-

go” przygotowałam informacje, które były przekazywane częstochowianom 
w okresie walk toczonych na froncie w 1920 roku. Przez niniejszą publikację 
pragnę zachęcić czytelnika, aby zwrócił uwagę, jak wszechstronne były ar-
tykuły zamieszczane w lokalnym medium – w tym celu wybrałam wiadomo-
ści, jak najbardziej różnorodne w moim odczuciu. Pozwoli to pokazać wielo-
barwność informacji, zarówno 
radość, jak i dramatyzm prze-
kazywane w tamtym czasie na 
łamach „Gońca Częstochow-
skiego”. 

Jak wynikałoby z powyż-
szej „reklamy” życie w Czę-
stochowie od początku 1920 
roku toczyło się swym rytmem. 
Częstochowianie zajmowali się 
z pewnością pracą i codzien-
nymi obowiązkami. Docierały 
jednak do nich też informacje 
z frontu, choć czasami były zu-
pełnie niepozorne, wręcz nie-
typowe, tak jak zamieszczone 
poniżej życzenia:

Życzenia z frontu – Otrzymaliśmy list nast. treści: Uprzejmie Sz. Pana 
prosimy o umieszczenie serdecznych pozdrowień w „Gońcu Częstochow-
skim” dla Częstochowy oraz pięknych i sympatycznych Częstochowianek od 
podofi cerów i żołnierzy z frontu bolszewickiego: Sierż. Posłusznego Włady-
sława, plut. Cieciury Edmunda, plut. Luzara Jana, plut. Boczkowskiego Ro-
mana, kpr. Wincentego Tomalika, st. leg. Lisinskiego Stefana, st. leg. Lesiaka 
Aleksandra, st. leg. Szorusa Józefa, st. leg. Mijalskiego Karola, leg. Niepsuja 
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Wacława, leg. Markiewicza Stanisława, leg. Kaczmarka Bolesława184. 
Lwów zamyka szkoły z powodu epidemji tyfusu. Lwów. Z powodu epi-

demji tyfusu plamistego, grasującego we Lwowie, powstał w kołach lekarzy 
projekt zamknięcia szkół lwowskich do 4-go lutego185.

Marka polska idzie w górę. „Dziennik Berliński” pisze: Do niedawna 
żaden bank niemiecki, żaden kantor wymiany pieniędzy w Berlinie nie chciał 
przyjmować pieniędzy polskich, chociaż prywatnie, z wielką stratą dla posia-
dających handel pieniędzmi polskimi się odbywał. Od tygodnia atoli Banki 
w Berlinie bardzo chętnie przyjmują i zamieniają pieniądze polskie. Pieniądz 
polski bywa na rynku nawet poszukiwany, wartość jego podskoczyła z 60 do 
70, a miejscami dochodzi do 80 fenigów za markę polską186. 

Dzięki prasie do częstochowian docierały informacje z odległych miejsc 
zarówno na wschodzie, jak i zachodzie. Były to wiadomości o bardzo róż-
norodnej tematyce, przykładowo medycznej i finansowej. Niektóre podnosiły 
na duchu, dając nadzieję, na lepszą przyszłość (takie wrażenie mogła dawać 
informacja o wzroście wartości polskiej waluty), inne mogły powodować nie-
pokój i strach – tak jak wiadomość o rozszerzającej się epidemii tyfusu. Na 
podstawie artykułów ukazujących się w „Gońcu Częstochowskim” można też 
wywnioskować, że wśród mieszkańców miasta były osoby wspierające finan-
sowo działania m.in. 27 pp, czego potwierdzeniem mogą być podziękowania 
umieszczone w numerze gazety z 1 września 1920 r.:

Podziękowania. Dowództwo Baonu Zapasowego 27 p. p. składa serdecz-
ne podziękowania za pamięć o doli polskiego żołnierza: Pani Feliksowej Ebe-
rotwej za złożone w imieniu 7-go Związku Harcerstwa Polskiego 1000 ma-
rek do dyspozycji Dowódcy Baonu, pani inż. Hłasko za łaskawie złożone na 
gwiazdkę wigilijną 300 marek, p. J. Kon za złożone na wigilję dla żołnierzy 
100 mk., prezesowi straży ogniowej Markusfeldowi 250 mk. oraz piekarzowi 
Lewandowskiemu za złożone 300 mk. – Laudański Major i dowódca Baonu 
zapas. 27 p. p.187.

Oczywiście w ciekawym roku 1920 gazeta zajmowała się ważnymi wyda-
rzeniami w skali kraju, ale działania lokalne były równie intensywnie opisy-
wane. Przykładowo w wydaniu z 12 stycznia oprócz najważniejszych wyda-
rzeń jak Ratyfikacja traktatu pokojowego, jak zwykle podejmowano lokalne 
problemy:
184 „Goniec Częstochowski”, 1. 01.1920, nr 1, s. 4.
185 „Goniec Częstochowski”, 3. 01.1920, nr 2, s. 3.
186 „Goniec Częstochowski”, 1. 06.1920, nr 4, s. 4.
187  „Goniec Częstochowski”, 9. 01.1920, nr 6, s. 3.
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Opalanie lokali szkolnych. Od wielu osób rodziców i opiekunów uczącej 
się dziatwy – otrzymujemy skargi, że lokale ogrzewane są niedostatecznie188.

Z Rady Miejskiej. Na wstępie czwartkowego posiedzenia Rada miejska 
rozpatrywała sprawę redukcji oświetlenia elektrycznego w mieście, co pozo-
staje w związku z uszkodzeniem przez pożar maszyny rozpędowej u Peltze-
rów. Magistrat postanowił: 1. Zredukować oświetlenie ulic do godzin od 8 
wiecz. do 1 po północy. 2. Pozbawić światła na przeciąg 4 tygodni 2500 lam-
pek… 3. Wszystkim abonentom z licznikami ograniczyć ilość dostarczanego 
prądu do 60%…189.

W kolejnych wydaniach można uzyskać informacje bardzo ważne dla czę-
stochowian, którzy podobnie jak ludność na ziemiach polskich w czasie walk 
o granice 1918-1920 cierpieli z powodu chorób i głodu:

6 wagonów mąki dla Częstochowy. Wczoraj około południa otrzymali-
śmy od p. Toporskiego następującą wiadomość: poseł ks. Sędzimir zawiada-
mia telegrafi cznie, że skutkiem interwencji w ministerstwie aprowizacji wy-
słano do Częstochowy na potrzeby 6 wagonów mąki amerykańskiej.

Problemem był głód, ale również to, że często ludzie nie chcieli ujawniać 
swoich zasobów – w wydaniu 10 z 14 stycznia 1920 r. możemy zapoznać się 
z tym problemem w formie nieco żartobliwej:

Kącik humorystyczny w roku 2300 – Profesor na Marsie, tak wykładał 
swoim słuchaczom w r. 2300. – Zajmiemy się w dalszym ciągu przyczyna-
mi tzw. „Końca świata” na Ziemi. Najnowsze odkrycia potwierdzają zupeł-
nie dawne zapatrywania nasze na przyczyny katastrofy ziemskiej. Raz jeszcze 

188 „Goniec Częstochowski”, 12.01.1920, nr 9, s. 1, 2.
189 „Goniec Częstochowski”, 10.01.1920, nr 7, s. 3.
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przekonujemy się, że kulę ziemską zamieszkiwał jakiś szczep półgłówków nie-
zdolnych do życia gromadnego i nie znających wartości odżywczych. W ana-
lizie szczątków kraju noszącego nazwę Polski znajdujemy nowe tego dowody. 
Mieszkańcy owego kraju zginęli jak wiadomo – z głodu, a tymczasem pod 
stosami ich ciał znaleziono miliony korców niewykopanych ziemniaków. 

W kolejnym wydaniu „Goniec…” donosił o ważnych wydarzeniach w kra-
ju i na świecie, ale też zachęcał do udziału w konkursach na stanowiska na-
uczycielskie i dyrektorskie. Gazeta była też źródłem nekrologów, kondolencji 
czy podziękowań związanych z udziałem w pogrzebach częstochowian.

W okresie bitew, które są wspo-
mniane na Grobie Nieznanego Żołnie-
rza częstochowianie byli informowani 
o sprawach ogólnopolskich. Redakcja 
częstochowskiej gazety przekazywa-
ła na bieżąco wiadomości z frontu – 
zwykle zagrzewające do walki. Często 
umieszczano informacje o walkach na 
różnych frontach, ale tam gdzie nie 
udało się odnaleźć artykułów o po-
szczególnych walkach – wprowadzi-
łam ciekawsze wydarzenia pod konkretnymi datami – wskazujące na wszech-
stronność lokalnego czasopisma.

Dyneburg Wielka Manifestacja w Rydze na cześć Polski. W Rydze 
odbyła się wczoraj wspaniała manifestacja z powodu zdobycia Dyneburga. 
Wojska łotewskie, znajdujące się w garnizonie, defi lowały przed generalissi-
musem i sztabem generalnym, poczem ustawiły się przed gmachem misji pol-
skiej, gdzie dowódca wygłosił do kapitana Myszkowskiego, przedstawiciela 
Polski, gorącą przemowę, wnosząc w końcu wraz z wojskiem trzykrotny entu-
zjastyczny okrzyk: Niech żyje! Na cześć naszego genialnego Naczelnika Józe-
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fa Piłsudskiego. Kapitan Myszkowski, serdecznie odpowiadał, podnosząc, że 
wspólne zwycięstwo umocniło zawartą przyjaźń190.

Kijów 07.05.1920 r. Od kilku dni trwa bitwa pod Kijowem. A następny 
numer ogłaszał: Wojska Polskie w Kijowie. Kawaleria nasza zajęła Kijów d. 
7 maja wieczorem. Rano 8 maja wkroczyły do miasta wojska piesze polskie 
i ukraińskie… Ludność ruska w pierwszej chwili z entuzjazmem witała od-
działy polskie, następnie zachowywała się wobec nich obojętnie191.

Chrupań k. Dubna. Armje polskie łamią nawałę bolszewicką. Walki 
w rejonie Dubna przybierają dla nas charakter pomyślny. Znaczne oddziały 
kawalerii nieprzyjacielskiej, nie wytrzymując naporu naszej piechoty, wyco-
fują się na północny wschód. Nasze eskadry bojowe skutecznie bombardowały 
cofające się kolumny przeciwnika192.

Borodzianka 11.06.1920 r. „Goniec Częstochowski” w okresie walk pod Bo-
rodzianką z ciekawszych informacji donosił: Wczoraj aresztowano w Nadwór-
nej i odstawiono do więzienia sądu okręgowego w Stanisławowie komisarza 
aprowizacyjnego przy starostwie nadwórniańskiem Pertaka. Za czasów austriac-
kich był on radcą cesarskim. Aresztowano go za nadużycie aprowizacyjne prze-
wyższające sumę 2 miljonów marek. Nadużyć dopuszczał się on przy pomo-
cy osób wyznania mojżeszowego, które przyłapano w chwili, gdy załadowali 
w Nadwórnej z przeznaczeniem do Bohorodczan – 4 metry cukru. Zostali oni 
aresztowani i wraz z Pertakiem osadzeni w więzieniu. Pertak jak się obecnie 
pokazuje, rekwirował w powiecie nadwórniańskim bydło po cenach maksymal-
nych, nie wyłączając krów cielnych i sprzedawał je handlarzom żydowskim, 
właścicieli zaś tego bydła krzywdził więcej niż na połowę wartości193.

Nastasów pod Tarnopolem 31.07.-06.08.1920 r. Powstanie przeciw bol-
szewickie. Wiedeń. „Wiener Allgemeiner Zeitung” dowiaduje się, że w Cher-
soniu i Kubani wybuchło powstanie przeciw bolszewikom. Po kraju uwijają 
się oddziały powstańców, dochodzących do 25 tysięcy zbrojnych, które znoszą 
wszędzie rządy sowietów194. W kolejnym numerze pojawia się artykuł Ofiar-
ność gminy Rędziny. Z inicjatywy Komitetu Obrony Państwa, a staraniem 
wójta gm. Rędziny p. Witalisa Twardowskiego złożono do komendy placu 
następujące przedmioty wojskowe: 66 bagnetów, 13 kilofów saperskich, 160 

190 „Goniec Częstochowski”, 11. 01.1920, nr 8, s. 2.
191 „Goniec Częstochowski”, 11.05.1920, nr 106, s. 1.
192 „Goniec Częstochowski”, 20.07.1920, nr 162, s. 1.
193 „Goniec Częstochowski”, 11.06.1920, nr 130, s. 2.
194 „Goniec Częstochowski”, 31.07.1920, nr 172, s. 2.
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manierek, 95 menażek, 16 kubków, 14 to-
porków saperskich, 3 lance…195.

Zadwórze 17.08.1920 r. – Niestety 
o walkach pod Zadwórzem brakuje infor-
macji w „Gońcu Częstochowskim”. Pomię-
dzy Bugiem a Lwowem walki z przedniemi 
oddziałami jednej dywizji – donosił numer 
z dnia 19 sierpnia, a 20 sierpnia podawał 
informację za „Gazetą Lwowską” o na-
stępującej treści: Wczorajszy dzień trochę 
zdenerwował Lwowian. Minął bezpowrot-
nie. Oddziały kawalerii Budionnego, które 
przeszły w kilku punktach Bug, zostały nie 
tylko zatrzymane, ale też częściowo wytę-
pione, częściowo zaś zmuszone do cofnię-
cia się196. 

Komarów-Hrubieszów – Walki z Ar-
mią Konną Budionnego na Lubelszczyź-
nie 31.08- 1.09.1920 r. Warszawa. Komu-
nikat sztabu gener. wojsk pol. z dn. 31 b. 
m. Na północnym skrzydle wojska nasze 
bez przeszkód ze strony nieprzyjaciela po-
suwają się na przód. W walkach uwieńczo-
nych zdobyciem Gródka oddziały nasze 
wzięły z górą 1000 jeńców i znaczną zdo-
bycz. Oddziały nieprzyjaciela zgrupowa-
ne na wschód od Chełma, celem poparcia 
akcji konnej armii Budionnego, usiłowały 
przejść do akcji zaczepnej. W tym celu za-
atakowały one nasze pozycje na odcinku 
od Dubienki do Miliatycz197.

Kobryń 14.09.1920 r. W rejonie na 
wschód Brześcia zajęliśmy po zaciętych 
wal-kach Kobryń, biorąc 180 jeńców z 48 

195 „Goniec Częstochowski”, 1.08.1920, nr 173, s. 2.
196 „Goniec Częstochowski”, 19.09.1920, nr 188, s. 2, 20.08.1920, nr 189, s. 2.
197 „Goniec Częstochowski”, 2.09.1920, nr 200, s. 1.
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i 57 dywizji sowieckiej i odcinając pancerkę bolszewicką198.
Rohatyn 14.09.1920 r. – Zwycięska ofensywa na Wschód od Bugu. War-

szawa. Komunikat sztabu gen. wojsk polskich z dnia 12 bm. Wzdłuż Dniestru, 
Gniłej Lipy i górnego Bugu aż do Krystonopola zwykła wymiana strzałów… 
Kilkakrotne ataki nieprzyjaciela na Rohatyn zostały krwawo odparte. W tym 
samym czasopiśmie poruszano wiele spraw krajowych, międzynarodowych, 
ale i ważne kwestie lokalne, np. Wywożenie monet srebrnych. Onegdaj poli-
cja kolejowa znów zatrzymała na stacji Stary Będzin dwie kobiety przybyłe 
z Częstochowy, które miały przy sobie ukryte 1118 rub. 43 kop. srebrem oraz 
450 mk niemieckich…199. Ale już w wydaniu z 16 września gazeta donosiła: 
Oddziały bolszewickie przedarłszy się w rejonie Rohatyna, zostały wstrzyma-
ne na linii rzeki Świrż200.

Dytiatyn 16.09.1920 r. Apel do naszych pań. Wobec wielkiego zapotrze-
bowania bielizny dla armji ofiarna pomoc naszych pań przy szyciu bielizny 
jest niezbędna. To też Wydział Sejmiku powiatowego zwraca się z gorącym 
apelem do wszystkich nauczycielek oraz pań dysponujących wolnym czasem, 
o łaskawe podjęcia się szycia bielizny dla żołnierzy201. 

Listy z frontu. Z walk pod Woronami. Już od soboty stoimy pod Ostro-
wiem; bolszewicy uciekali tak szybko, że nie mogliśmy ich dogonić, więc 
dano nam kilka dni odpoczynku202.

Brzostowica Wielka. Nowe zdobycze wojsk pol. na wschodzie. Na pół-
noc od Prypeci w walkach w rejonie Prużan zdobycz nasza wzrosła do 2250 
jeńców, 27 karab. maszynowych. W wypadach naszych oddziałów zajęto Kle-
pacze, Brzostowicę Murowaną. Wzięto 736 jeńców203. W tym wydaniu „Goń-
ca…” zapowiadano również mszę na Jasnej Górze w intencji śp. ks. Ignacego 
Skrorupki – kapłana – bohatera. Poza tym pojawiła się wiadomość: W rejonie 
Brzostowicy, po trzydniowych zaciętych atakach bolszewickich, nasze woj-
ska przeszły do kontrakcji, biorąc 500 jeńców i 19 karabinów maszynowych. 
Wśród tych jeńców znajduje się trzech litewskich artylerzystów, przydzielo-
nych z wojsk litewskich204.

198 „Goniec Częstochowski”, 16.04.1920, nr 85, s. 2.
199 „Goniec Częstochowski”, 14.09.1920, nr 209, s. 2.
200 „Goniec Częstochowski”, 14.09.1920, nr 209, s. 2.
201 „Goniec Częstochowski”, 16.09.1920, nr 211, s. 2.
202 „Goniec Częstochowski”, 19.09.1920, nr 214, s. 2.
203 „Goniec Częstochowski”, 23.09.1920, nr 217, s. 2.
204 „Goniec Częstochowski”, 28.09.1920, nr 221, s. 2.
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Grodno-Obuchowo 20-25.09.1920 r. Wojska nasze przekroczyły Nie-
men… Pod Kuźnicą, prąc przed sobą nieprzyjaciela, wojska nasze podsuwają 
się do fortów Grodna205. Wojska polskie zajęły Grodno… Po ciężkich walkach 
zajęliśmy Grodno, biorąc znaczną ilość jeńców i materiału wojennego206.

Krwawy Bór k. Papierni. Warszawa. Komunikat sztabu gen. wojsk pol. 
z dn. 30 września. Po rozbiciu wojsk sowieckich w skoncentrowanych w re-
jonie Lidy, wojska nasze kontynuują forsowny pościg w kierunku wschod-
nim…207.

Lida 28.09.1920 r. Telegramy. Zajęcie Lidy. Warszawa. Według prywat-
nych wiadomości, wojska nasze dotarły już do Lidy i nawet ją zajęły. Walki 
zażarte w okolicach Wołkowyska, toczą się od dni kilku. Miejscowości prze-
chodzą z rąk do rąk, ostatecznie i tu także szala już przechyla się na naszą ko-
rzyść208. W tym samym wydaniu dziennik donosił, że polska kawaleria dotarła 
na północ od Lidy.

Wilno. Dalszy pogrom bolszewików. Bitwy na froncie litewskim. Na 
północnym skrzydle Litwini w dalszym ciągu zachowują postawę zaczepną209.

Komunikat w sprawie zajęcia Wilna: Na ochotnika szli, walczyli ofi ar-
nie i bohatersko, plebiscytem krwi serdecznej wołali o połączenie z macierzą 
polską210.

Syberia 1918-1920 – 23.08.1920 r. szeregowy 2 syberyjskiego pp Jan Sze-
jermann poległ pod Krzynowłogą. W wojsku służył jako ochotnik211.

205 „Goniec Częstochowski”, 26.09.1920, nr 220, s. 2.
206 „Goniec Częstochowski”, 28.09.1920, nr 221, s. 2.
207 „Goniec Częstochowski”, 2.10.1920, nr 225, s. 2.
208 „Goniec Częstochowski”, 29.09.1920, nr 222, s. 2.
209 „Goniec Częstochowski”, 7.10.1920, nr 229, s. 1.
210 „Goniec Częstochowski”, 12.10.1920, nr 233, s. 1.
211 „Goniec Częstochowski”, 25.08.1920, nr 191, s. 3.
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Podsumowując, warto zauważyć, że w okresie walk o granice media lokal-
ne, w tym „Goniec Częstochowski”, działały na rzecz wspólnoty lokalnej po-
przez informowanie, a także motywowanie społeczeństwa do działania. Obja-
wiało się to między innymi poprzez wzmacnianie poczucie patriotyzmu lokal-
nego i inicjowanie zbiórek, które miały wspierać działania częstochowskich 
żołnierzy i dowódców. Częstochowianie dzięki prasie na bieżąco otrzymywali 
informacje o wydarzeniach wojennych z 1920 roku. 
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CZĘSTO… młodzi… ZAWSZE bohaterzy! 
Częstochowianie w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921

 Z otchłani klęski wydobyliśmy się na wierzch, 
 aż ku szczytom triumfu. Sprawiły ten cud: armia, rząd i naród

Choć od wojny polsko-bolszewickiej mija właśnie sto lat, wciąż należy 
ona do najczęściej omawianych konfl iktów w naszej historii. Tego starcia 

nie dało się uniknąć. Wielka Wojna właśnie się skończyła, ale powstały nowe 
punkty zapalne. Porządek po światowym konfl ikcie był wyjątkowo chwiejny, 
a granice nietrwałe. Zachodni alianci chcieli przede wszystkim spokoju na 
Wschodzie, młode państwo radzieckie planowało eksport rewolucji, a zachły-
śnięci niepodległością Polacy marzyli o granicach sprzed 1772 roku. Zajęcie 
Wilna i Mińska latem i jesienią 1919 roku, wyprawa kijowska w kwietniu 1920 
roku, kontrofensywa Tuchaczewskiego, bitwa warszawska i kończąca wojnę 
operacja niemeńska jesienią 1920 roku to kolejne rozdziały konfl iktu, który 
rozgorzał niemal natychmiast po poprzednim. 

Fronty wojny polsko-radzieckiej



Agnieszka Burzyńska154

Jedną z najtrudniejszych kwestii, jakie stanęły przed odradzającą się po 
I wojnie światowej Polską, było ustalenie granicy wschodniej nowego pań-
stwa. W styczniu 1919 r. wyparte zostały aż za linię Włodzimierz-Kowel za-
grażające Lwowi wojska ukraińskie212. 19 kwietnia 1919 r. Wojsko Polskie 
zajęło Wilno, a w maju w rękach polskich znalazły się tereny po rzekę Zbrucz. 
Fakty te znalazły swe odzwierciedlenie w stanowisku mocarstw obradujących 
w Wersalu. 25 czerwca 1919 r. Rada Najwyższa Ententy upoważniła Polskę do 
wprowadzenia administracji cywilnej po rzekę Zbrucz, której linię akcepto-
wano jako przyszłą wschodnią granicę Rzeczypospolitej. We wrześniu 1919 r. 
Polacy próbowali również pozyskać akceptację dla tej granicy w bezpośred-
nich negocjacjach z przedstawicielami białej i czerwonej Rosji. Rozmowy te 
zakończyły się jednak niepowodzeniem. 

Natomiast znacznym osiągnięciem stało się zawarcie umowy o współdzia-
łaniu przeciw Armii Czerwonej z przywódcą naddnieprzańskiej Ukraińskiej 
Republiki Ludowej – atamanem Semenem Petlurą. Korzystając z umowy, Pił-
sudski przygotował na Ukrainie nową akcję przeciw bolszewickiej Rosji213. 
W styczniu 1920 r. Wojsko Polskie dotarło nad Berezynę, a Korpus Edwarda 
Rydza-Śmigłego wyparł bolszewików z Dyneburga i przekazał miasto Łotwie. 
212 Wielka historia świata 1919-1945, pod red. Mariana Szulca, Kraków 2005, s. 54.
213 Dzieje Polski, pod red. Waldemara L. Babicza, Poznań 2006, s. 117.

I armia kawalerii „czerwonych” na froncie polskim, 1920 r.
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Sukcesy wojska zachęciły Piłsudskiego do szerszej realizacji koncepcji fede-
racyjnej. 21 kwietnia 1920 r. Polska uznała państwo ukraińskie z Petlurą na 
czele214. 25 kwietnia ruszyła ofensywa zakończona wejściem Wojska Polskie-
go do Kijowa (7 V 1920). Jego zdobycie ujawniło jednak brak poparcia Ukra-
ińców dla Petlury i nieufność do Polaków, co osłabiło rozmach ofensywy. 

14 maja 1920 r. akcję zaczepną przeciw Polakom podjęły na odcinku północ-
nym oddziały bolszewickie dowodzone przez marszałka Michaiła Tuchaczew-
skiego215. Odniosły one sukces przesuwając linię frontu o 100 km na zachód. 

Również kontrofensywa podjęta na Ukrainie (5 VI 1920) przez armię kon-
ną Semiona Budionnego doprowadziła do wyparcia Polaków z Kijowa i od-
rzucenia sił polsko-ukraińskich na pozycje z kwietnia 1920 r. Rozmach ko-
lejnej ofensywy wojsk bolszewickich, rozpoczętej 4 lipca 1920 r., sprawił, iż 
w początkach sierpnia Armia Czerwona znalazła się na linii Bugu, zajmując 
m.in. Białystok i Brześć216.

Sukcesy bolszewików doprowadziły polskie elity polityczne do paniki, 
która z kolei dała znać o sobie w nieprzemyślanych posunięciach na arenie 
dyplomatycznej. Premier Władysław Grabski w trakcie konferencji w Spa, 
w zamian za obietnicę mediacji państw Ententy pomiędzy bolszewikami a Po-
lakami, dał sobie narzucić linie Curzona jako wschodnią granicę Polski, od-
danie Czechom Zaolzia i uznanie Wilna za stolicę Litwy. Odrzucenie przez 
bolszewików mediacji Zachodu pozwoliło stronie polskiej na honorowe wy-
cofanie się ze zobowiązań podjętych przez Grabskiego, choć samego premiera 
kosztowało utratę urzędu. 

24 lipca powstał rząd koalicyjny zrzeszający przedstawicieli wszystkich 
liczących się środowisk politycznych z Wincentym Witosem na czele. O lo-
sach wojny zadecydowały jednak rozstrzygnięcia militarne. Od 12 sierpnia 
1920 r. rozpoczęły się walki stanowiące przygotowanie do głównego uderze-
nia pod Radzyminem, Zielonką, Ossowem i Wkrą. Tymczasem Armia Czer-
wona docierała już na przedpola Warszawy. Obrona stolicy stawała się kwestią 
zasadniczą, być albo nie być, nie tylko dla Polski, ale także dla Litwy, Biało-
rusi, Ukrainy, jak również dla całej Europy. Niebezpieczeństwo zostało jed-
nak zażegnane. Manewr okrążający armię Tuchaczewskiego pozwolił wygrać 
bitwę o Warszawę. Zwycięska bitwa, nazywana „Cudem nad Wisłą”, uznana 
została za jedną z decydujących o losach świata. Ambasador brytyjski w Ber-
linie, lord Edgar D’Abernon, napisał wówczas „Bitwa pod Tours uratowała na-
szych przodków przed jarzmem Koranu, jest rzeczą prawdopodobną, że bitwa 

214 H. Samsonowicz, A.Wyczański, J. Tazbir, J. Staszewski, T. Kizwalter, T. Nałęcz, A.Paczkow-
ski, A.Chwalba, Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2006, s. 542.

215 Ibidem, s. 543.
216 Wielka historia…, s. 54.
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pod Warszawą uratowała Europę Środkową , a także Europę Zachodnią przed 
o wiele groźniejszym niebezpieczeństwem: fanatyczną tyranią sowiecką”217.

Opracowane przez Piłsudskiego i rozpoczęte 16 sierpnia 1920 r. główne 
uderzenie znad Wieprza, ku kompletnemu zaskoczeniu szykujących się do fe-
towania zwycięstwa bolszewików, rozbiło główne siły Armii Czerwonej, przy-
gotowujące się do decydującego uderzenia na Warszawę, pozostałe zaś oddzia-
ły zmuszone zostały do odwrotu. O ostatecznym fiasku planów bolszewickich 
zadecydowała zwycięska dla Polski operacja niemeńska (20-29 IX 1920). Po 
przegranej przez Armię Czerwoną bitwie niemeńskiej obie strony zdecydowały 
się na rozejm i przeniesienie rokowań pokojowych do stolicy Łotwy.

W trakcie rozmów z bolszewikami Piłsudski zdecydował się na zbrojne za-
jęcie Wilna. Dnia 9 października 1920 r. gen. Lucjan Żeligowski upozorował 
bunt przeciwko rządowi i dowództwu polskiemu i na czele oddanych mu pod 
rozkazy oddziałów zajął Wilno218. Ostateczne zakończenie zmagań polsko-
-bolszewickich znalazło swój wyraz w traktacie pokojowym zawartym w Ry-
dze 18 marca 1921 r. Na jego mocy została ustalona wschodnia granica Polski, 
a obie strony gwarantowały wzajemne poszanowanie praw mniejszości. Po-
nadto bolszewicy zobowiązali się do zwrotu wywiezionych z ziem polskich 
po 1772 r. dóbr kultury, archiwów, bibliotek i zbiorów dzieł sztuki oraz re-
kompensatę w wysokości 30 mln rubli w złocie z tytułu udziału ziem polskich 
w życiu gospodarczym carskiej Rosji219.

Społeczeństwo Częstochowy informowane było na bieżąco o wiadomo-
ściach z frontu, m.in. przez dziennikarza wojennego Tadeusza Ordżę. Przykła-
dowo następujące informacje zamieszczone zostały w „Gońcu Częstochow-
skim” 11 lipca 1920 r.: 

Ostatnia ofensywa bolszewicka osiągnęła już niemal wszystkie rezul-
taty, do których dążyła. Tak się to dziś pięknie nazywa, bo cóż więcej ła-
twiejszego powiedzieć po epilogu takiej fazy, że osiągnięte sukcesy były 
zamierzonymi, że atak na północną część frontu nie był planową ofen-
sywą, lecz tylko demonstracją, celem uzyskania lepszych sukcesów na 
południu. Naturalnie gdyby wynik był odwrotny mówiono by wówczas 
odwrotnie, że atak na południu był tylko demonstracją. Nie tak łatwo 
zmylić tych, którzy umieją czytać z faktów towarzyszących czyli z lat 
ofensywy. Co do kwestii tyczących nieprzyjaciela wolno unieść zasłonę 
i oświetlić fakty, które zaznaczą i usprawiedliwią pewne z mojej strony 
nonszalanckie traktowanie taktyki bojowej przeciwnika i jego wartości, 
który przy naszej taktyce i posiadając naszego ducha bojowego, a przy 

217 Dzieje Polski…, s. 119-120.
218 A. Nowak, Niepodległa! 1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę, Kraków 2018, s. 285.
219 W.Kucharski, D. Misiejuk, Historia Polski w latach, Wrocław 2007, s. 223.
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swojej liczebności, osiągnąłby nieprzewidziane korzyści. Już wspomnia-
łem w jednej z moich poprzednich korespondencji, że na odcinek 2 pułku 
p Leg. broniony przez dwa bataliony tego pułku atakowała cała brygada 
bolszewicka wspomagana kawalerią, przez całych pięć dni. Brygada nie-
przyjacielska liczy trzy pułki po trzy bataliony, a zatem dwa nasze bata-
liony potrafi łyby zrównoważyć i dotrzymać placu boju dwunastu bata-
lionom nieprzyjacielskim (licząc razem z kawalerią), a więc w stosunku 
1:6. Przy takiej przewadze liczebnej przeciwnika żołnierz nasz posiada 
niemałą pracę i niemało posiadać musi rozwagi, zimnej krwi i odwagi, 
by nie ustąpić z pola bitwy. Rzecz jasna, że każdy front ma swoje słabe 
punkty. Jeżeli więc na cały front uderzy taka nawała, nie trudno bez spe-
cjalnego wyszukiwania, natrafi ć na te miejsca.

Fragment listu z frontu Tadeusza Ordży zamieszczony w „Gońcu Częstochowskim” 
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Ale w następstwie trzeba być dobrym taktykiem, aby takie słabe miej-
sca w porę wykorzystać dla siebie. A tego właśnie „czerwona armia” nie 
umie. Jak to wykazały ostatnie wypadki. Biorąc jeden z takich na przy-
kład. Kiedy na styku naszego lewego skrzydła ze skrzydłem prawym są-
siedniej dywizji przedarła się cała brygada nieprzyjacielska w sile kilku 
tysięcy bagnetów, a zaszedłszy jedną z naszych brygad od tyłu mogła 
jednym a niespodziewanym uderzeniem od południa zagarnąć całą bry-
gadę w tej samej chwili silnie atakowaną od północy przez kilka pułków. 
W takich sytuacjach trzeba się umieć orientować. Tymczasem przeciw-
nik znajdujący się na naszych tyłach, posłyszawszy silny ogień, dola-
tujący od północy, sądząc, że sam jest otoczony, pospiesznie z niema-
łym popłochem wycofał się tą samą drogą, którą przypadkowo wtargnął. 
Czyż więc taki przeciwnik sam nie każe się lekceważyć? A dalej to całe 
mnóstwo wiadomości o nieprzyjacielu, które otrzymujemy od masowo 
do nas przechodzącej ludności cywilnej, uciekającej spod krwawych 
rządów dziczy i rozboju, uciekającej przed przymusową mobilizacją, 
którą bolszewicy ustawicznie przeprowadzają, chcąc nas pokonać za-
lewając przewagą. Oto lekka metoda wojowania militarnych nieuków, 
rosyjskich „feldfebli” a la Budjenni, który dziś jako „wódz” władając 
sześcioma dywizjami jazdy osiąga na razie sukcesy, marnując jednak 
ludzi i powoli rozpadając się w strzępy. Poza tem wszystkiem ogólna 
niechęć do dalszej walki z nami, z narodem pokrewnym, do której ko-
munistyczni żydzi pędzą lud własnymi karabinami maszynowymi zabija  
w tych szeregach cały impet i wiarę w zwycięstwo, zaś resztę dokonuje 
głód i ta straszna wprost drożyzna np. jedna para butów kosztuje 18.000 
rubli, również to „bezhołowie” w organizacji w różnych kierunkach, brak 
zupełny swobody w imię której oślepia się „biedny naród rosyjski”, to 
wszystko kojarzy się w jeden czynnik umniejszający bezustannie war-
tość takich szeregów i zabijający w nich do reszty ducha. Bolszewicy, ci 
w głębi Rosji, ci żydowscy przywódcy przewrotu czują tę słabość swo-
jego: „wojska z musu” wobec postawy i tężyzny polskiego żołnierza, 
rozumującego o co się bije i czującego w sobie potrzebę wytrwania na 
swoim posterunku narodowym, więc też sobie właściwym zwyczajem 
zwalcza nas w myśl żydowskiego przykazania: „gdzie się nie da prze-
skoczyć trzeba podleźć”. Nasi żołnierze wiedzą to i często wyczuwają 
na własnej skórze te krecie mahinacje bolszewików skierowane przeciw 
naszej sile zbrojnej przy pomocy całego żydostwa, te strajki, te demon-
stracje, to ustawiczne rozsiewanie niepokojących wieści i rozrzucanie 
podburzających odezw. Wszyscy wiemy, że tam w kraju, za plecami ar-
mii, tak krwawo broniącej swej Ojczyzny, żydowski warchoł strajkuje 
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i strajkują jego najmici pod głupim pozorem ciężkich warunków życia, 
gdy tu żołnierz mając dziesięć razy gorsze warunki, ofiarowuje właśnie 
to życie dla dobra wszystkich. Wiedzą tu wszyscy, kto i czem powoduje 
zniżkę naszego pieniądza, kto niszczy nas ekonomicznie i gospodarczo 
pośrednio lub bezpośrednio i wiemy, że dzieje się to w celu zachwiania 
naszych szeregów, rozluźnienia naszej armii. Jeżeli ktoś powie, że słowa 
te są tendencyjne, to przeciwstawię mu obrazek, który każdego zacieka-
wi, a który powstał wśród tych prostych żołnierzy, niby bezmyślnych, 
a jednak jak myślących i czujących: Niepostrzeżenie, bo przygodnie, 
znalazłem się wśród jednej z naszych rezerw wśród lasu i posłyszałem 
prowadzoną pogawędkę gromad i druhów spoczywających po trudach 
dopiero co dokonanego kontrataku: –…ci, to mogą sobie kiwać palcem 
w bucie, ale te uśmiechnięte bestie te nasze przyjacioły pejsate, to najgor-
szy nasz wróg. Tych powinniśmy się najwięcej pilnować. – A wiesz, ja się 
dziwię, że dziadek Piłsudski tak na wszystko pozwala. Bo ja bym w tej 
Warszawie zaprowadził stan oblężenia i wszystkie takie strajki ochrzcił-
bym zaraz z „maszynek”. A tych panów prowodyrów-komunistów posta-
wiłbym wszystkich pod mur i co trzeci kula w łeb. Nie byłoby jeszcze 
spokoju, to znów pod mur i co drugi kula w łeb, choćby ich było kilka 
setek. Wówczas my byśmy mogli spokojnie tu na froncie pracować. – 
Mnie się widzi, że my niedługo wojnę skończymy, jeśli tylko w Rosji ład 
nastanie, bo co my do Rosji mamy? – Nie. Odebraliśmy co nasze i kwita. 
I mówię wam, że z Rosją przyjdzie do pokoju, a zacznie się wojna chrze-
ścijańsko-żydowska. – Ja także tak mówię, bo te juchy chcą cały świat 
zawojować. Zastanowiło mnie to, skąd takie myśli u żołnierzy, dlatego 
silnie utkwiło mi to w uszach. Przytoczyłem tych kilka zdań dlatego, że 
nie tylko ja pozwoliłem sobie nieco nieprzyjaciela obecnego zbagateli-
zować, ale czyni to nawet ten nasz żołnierz, który z nim bezpośrednio 
się pasuje i orężnie ściera. Choć więc teraz znów zanosi się na ponowne 
ze strony nieprzyjaciela uderzenie, może nawet bardzo silny cios, jednak 
wiemy, że to cios ostatni i wymierzony tylko przy pomocy nawały, który 
bez wątpienia przetrzymamy, by w następstwie zadać należną ripostę, do 
czego wszyscy już dziś się szykują220. 

Rok 2020, na mocy uchwał Sejmu i Senatu, jest Rokiem Bitwy Warszaw-
skiej. Częstochowski projekt „Częstochowa a Cud Wisły” doskonale się w nie-
go wpisuje. Jego tematyka związana jest z wydarzeniami wojny polsko-bolsze-
wickiej. W czasie pierwszej konferencji, inaugurującej ww. projekt uczniowie 
częstochowskich szkół zaprezentowali biogramy częstochowian zaangażowa-

220 Ibidem, s. 3.
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nych w wojnę 1920 roku, upamiętniając w ten sposób osoby, które czynnie 
uczestniczyły w działaniach na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego 
w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921, w setną rocznicę 
tych wydarzeń. Dzięki temu przywrócona została wśród lokalnej społeczności 
pamięć o przodkach bardziej i mniej znanych, którzy w trudnym okresie dzie-
jowym niejednokrotnie oddali własne zdrowie i życie w obronie Ojczyzny.

Ważne jest, by czynić starania i upa-
miętniać bohaterów słowem i czynem. 
W książce Wojciecha Rotarskiego pt. „Za 
Niepodległą. Częstochowianie polegli 
w wojnach 1914-1921” znaleźć możemy 
opublikowane listy mieszkańców nasze-
go miasta bądź tych, którzy byli z nim 
związani. Wielu informacji na ich temat 
dostarczył „Goniec Częstochowski” z lat 
1918-1922. Dziennik ten publikował in-
formacje z frontu, listy strat 27 pp, klep-
sydry – zamieszczane przez rodzinę, ale 
także przez dowództwo wojskowe dla ro-
dzin w Częstochowie, klepsydry zbiorcze, 
wspomnienia o poległych żołnierzach, 
wreszcie pozdrowienia żołnierzy z frontu. 

Zachęcam do zapoznania się z książką 
Wojciecha Rotarskiego, którą uznać moż-
na za hołd oddany tym wszystkim, którzy 
polegli. W tym miejscu przedstawię kil-
ku takich bohaterów, mając nadzieję, że 
czytający zechce sięgnąć do wspomnia-
nego materiału, poszerzając swoją wiedzę 
o kolejne postacie i ich historie… Każdy 
z nich był czyimś synem, bratem, mężem 
czy ojcem… Wielu z nich łączy jeden los 
„uczestnik wojny polsko-bolszewickiej”, 
„zmarł z ran w czasie wojny polsko-bol-
szewickiej”, „poległ…”, „odznaczony or-
derem Virtuti Militari…”. Poznajmy wo-
jenne losy choć kilku

Bański Wacław – syn Piotra, urodzo-
ny 10 września 1896 r. uczestnik szlaku 
bojowego formacji legionowych. Od li-
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stopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim w 5 kompanii II baonu 2 pp. Uczest-
nik wojny polsko-bolszewickiej, awansował do stopnia sierżanta. Odznaczył 
się szczególnie 19 lipca 1919 r. w bitwie pod Ogarami, gdzie na czele swojej 
kompanii zdołał powstrzymać atak liczniejszego nieprzyjaciela, co zapewniło 
utrzymanie pozycji II baonu i dało czas do przegrupowania sił. Za czyn ten 
otrzymał order Virtuti Militari. Poległ 2 września 1920 r. pod Trzeszczanami. 
Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości. 

Błasiak Czesław – uczeń kursu II Seminarium Nauczycielskiego, harcerz 
16 drużyny. Służył w Wojsku Polskim jako ochotnik w wojnie bolszewickiej. 
Poległ w sierpniu 1920 r. pod Radzyminem.

Bogusławski Karol – syn Narcyza. Wstąpił do Legionów Polskich, potem 
walczył w szeregach armii gen. Dowbora-Muśnickiego. Uczestniczył w woj-
nie bolszewickiej jako podchorąży 1 p. ułanów Krechowickich, m.in. w wal-
kach pod Lwowem, Kijowem, Zamościem. W lipcu 1920 r. ranny pod Szczu-
rowiczami, zmarł w pociągu sanitarnym w drodze do Sosnowca, przeżywszy 
lat 29.

Dziemba Jan – uczeń gimnazjum G. Kośmińskiego w Częstochowie. Słu-
żył w Wojsku Polskim jako podporucznik 101 pp. Brał udział w wojnie bol-
szewickiej, dowodził 4 kompanią karabinów maszynowych. Zginął 23 wrze-
śnia 1920r. pod Grodnem, przeżywszy 28 lat. Pochowany na cmentarzu Kule 
(kw.49). Pośmiertnie odznaczony orderem Virtuti Militari.

Kasiński Stanisław – uczeń kursu II Seminarium Nauczycielskiego 
w Częstochowie, harcerz z 16 drużyny. Służył ochotniczo w Wojsku Polskim. 
Uczestnik wojny bolszewickiej, poległ w sierpniu 1929 r. pod Radzyminem.

Misiak Tadeusz – 
uczeń klasy V Gimna-
zjum W. Szudejki w Czę-
stochowie, przyboczny 
IV drużyny skautowej. 
Służył ochotniczo w Woj-
sku Polskim w wojnie 
bolszewickiej jako szere-
gowy 221 pp., następnie 
4 kompanii 205 pp. im. Jana Kilińskiego uczestniczył w obronie Warszawy. 
„Goniec Częstochowski” zamieścił jego list z frontu z walk pod Woronami. 
Ranny w bitwie pod Grodnem, zmarł 25 września 1920 r. we wsi Zarzyce koło 
Grodna, przeżywszy lat 16 i tam został pochowany.

Szczepański Jan – służył w Wojsku Polskim jako porucznik i dowódca 
kompanii karabinów maszynowych 27 pp. Uczestnik wojny bolszewickiej. 
Ranny 2 czerwca 1920 r. został odesłany do szpitala, ale przerwał kurację 

Klepsydra poświęcona Tadeuszowi Misiakowi – „Goniec 
Częstochowski”   poległych w boju o Rohatyn
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i wrócił na front. Ciężko ran-
ny 8 sierpnia 1920 r. przy 
zdobywaniu wsi Turka, zmarł 
12 tego miesiąca w szpitalu 
w Lublinie.

Ścieżyński Stanisław – 
służył w Wojsku Polskim jako 
szeregowy 27 pp. Uczestnik 
wojny bolszewickiej. Poległ 
15 czerwca pod Ozieranami. 
Podobne noty przeczytamy 
u Tużynka Józefa, Twaroż-
ka Adama, Woźniaka Jana czy Wójcika Stefana… Zmieniają się tylko daty 
i miejsca bitew, w których polegli221.

Uczniowie częstochowskich szkół podczas konferencji inaugurującej w/w. 
projekt przedstawili nieco obszerniej sylwetki bardziej znanych społeczności 
lokalnej bohaterów m.in. Janusza Głuchowskiego, Stanisława Burhardta-Bu-
kackiego, Mariana „Żegotę”- Januszajtisa czy Kazimierza Buslera.

221 W. Rotarski, Za Niepodległą. Częstochowianie polegli w wojnach 1914-1921, s. 206-208.

Klepsydra poświęcona Janowi Szczepańskiemu – 
„Goniec Częstochowski” 

Dziennik Częstochowski – klepsydra zbiorowa 
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Postać Mariana Żegoty Januszajtisa przy-
gotowały pod opieką p. Magdaleny Papalskiej 
uczennice Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana 
Matejki: Wiktoria Janicka oraz Weronika Pio-
trowska. Ich bohater urodził się 3 kwietnia 
1889 roku w Mirowie w powiecie częstochow-
skim. Pochodził z polsko-litewskiej rodziny 
ziemiańskiej z tradycjami powstańczymi. Dzie-
ciństwo i lata młodzieńcze spędził w Często-
chowie, w której rodzina ojca i dziadka znana 
była z działalności konspiracyjnej o charakte-
rze patriotycznym. Marian już jako uczeń czę-
stochowskich szkół gimnazjalnych, również 
włączył się w aktywność niepodległościową.

Będąc studentem Januszajtis brał udział w tworzeniu formacji przygoto-
wujących młodych ludzi do walki o niepodległe państwo polskie. Ostatecznie 
został Komendantem Polskich Drużyn Strzeleckich we Lwowie, które od roku 
1914 zasiliły Legiony Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Okres 
I wojny światowej dla Mariana Januszajtisa to czas walki, m.in. objął dowódz-
two nad I Brygadą Legionów Polskich, a także działalności na rzecz niepod-
ległości Polski. 

W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. płk Marian Januszajtis po-
nownie dał się poznać jako świetny dowódca. Od marca 1920 do sierpnia 1924 
roku był dowódcą Dwunastej Dywizji Piechoty w Tarnopolu, która przepro-
wadziła szereg zwycięskich bitew. 4 sierpnia 1920 r. dywizja odniosła zwy-
cięstwo pod Mikulińcami, gdzie zostały użyte czołgi w natarciu. Do istotnych 
należy też zaliczyć bitwę pod Przemyślanami (12 sierpnia), która uratowała 
Lwów przed Sowietami. 

Zaangażowanie, waleczność i ofiarność Mariana Januszajtisa zostały do-
cenione. W lutym 1921 r. Naczelny Wódz Józef Piłsudski mianował go gene-
rałem podporucznikiem, następnie zweryfikowany został w stopniu generała 
brygady, a ostatecznie awansowany do stopnia generała dywizji.

Marszałek Józef Piłsudski, opisując generałów polskich, napisał o Maria-
nie Januszajtisie: „Dobry żołnierz, o dużej ambicji i odwadze. Śmiały i zdecy-
dowany w pracy. Umie podnosić morale w wojsku i oficerach”.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Marian Januszajtis przeby-
wał w stanie spoczynku. Prowadził gospodarstwo rolne w osadzie Szyły pod 
Krzemieńcem. 

We wrześniu 1939 roku gen. Marian Januszajtis zasłużył się w czasie walk 
w obronie Lwowa przed Niemcami i Sowietami. Następnie organizował pol-
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skie podziemie, działalność ta zakończyła się z chwilą aresztowania przez 
NKWD. Do 1941 roku przebywał w więzieniu moskiewskim na Łubiance. Po 
amnestii gen. Marian Januszajtis wyjechał z ZSRR do Londynu i tam praco-
wał dla polskiego rządu emigracyjnego. Po wojnie wraz z rodziną pozostał na 
emigracji w Wielkiej Brytanii, w miarę możliwości angażując się w życie tam-
tejszej Polonii. Nigdy nie powrócił do Polski. Zmarł 24 marca 1973 r. Prochy 
gen. Mariana Żegoty Januszajtisa i jego żony Zofii zostały sprowadzone do 
Polski w 1981 r. i złożone na Nowym Cmentarzu w Zakopanem, w Kwaterze 
Legionistów.

Sylwetkę Kazimierza Buslera przedsta-
wiła Maria Michalak – uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy, 
pod opieką p. Grzegorza Basińskiego. Uczen-
nica rozpoczęła słowami: „Bitwa warszawska 
w 1920 r. była nasławniejszym wydarzeniem 
wyprawy kijowskiej podjętej przez Marszałka 
Józefa Piłsudskiego dla zrealizowania koncep-
cji federacyjnej odbudowy Polski. Mimo sukce-
su w postaci zdobycia Kijowa, Rosjanie nie dali 
się rozbić”. Jak wspominał Tadeusz Kutrzeba: 
„Po sukcesach pierwszych dni, umożliwionych 
przez to, że zdołaliśmy zaskoczyć całkowicie 
przeciwnika i zadać mu ciężkie straty, działa-
nia polskie osłabły. Nieprzyjaciel odszedł nie 
przyjmując bitwy”. Po tym nastąpił radziecki kontratak i cofanie się pod War-
szawę. Bez zwycięstwa polskiego w bitwie warszawskiej, przypieczętowanego 
ostatecznie bitwą nad Niemnem, nie byłoby niepodległej Polski. Spośród Czę-
stochowian brał w tych walkach udział między nimi Kazimierz Karol Busler 
pseudonim „Magolski”. Urodził się on 21 stycznia 1894 r. w Częstochowie 
– na Cmentarzu św. Rocha zachował się grób jego ojca. W czasie rewolucji 
1905-1907 uczestniczył w strajku szkolnym w rosyjskim gimnazjum państwo-
wym. Od 1912 r. działał w tajnej organizacji harcerskiej w naszym mieście. 6 
sierpnia 1914 r. wymaszerował z Oleandrów do Królestwa Polskiego w skła-
dzie I Kompanii Kadrowej. W walkach legionowych wsławił się pod Korczy-
nem. W okresie od 21 listopada do 15 grudnia 1914 r. służył w Częstochowie, 
po czym przeniesiony został do oddziału kawalerii sławnego Władysława „Be-
liny” Prażmowskiego. Po „kryzysie przysięgowym” służył w Polskiej Organi-
zacji Wojskowej. W 1918 r. powrócił do Wojska Polskiego do 1 Pułku Ułanów 
przemianowanego następnie na 1 Pułk Szwoleżerów. W 1919 r. walczył na 
Ukrainie, Wileńszczyźnie, Białorusi, Podolu i Wołyniu. W maju tegoż roku 
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Kazimierz Busler został przeniesiony do szwadronu karabinów maszynowych 
jako dowódca 4 plutonu. W roku wyprawy kijowskiej już jako porucznik, wal-
cząc z sowieckim najazdem został ciężko ranny w obie nogi pod Płońskiem. 
Po pobycie w szpitalach w Modlinie, Warszawie i Częstochowie powrócił do 
służby wojskowej 10 grudnia 1920 r. Za swe czyny odznaczony: krzyżem Vir-
tuti Militari i Krzyżem Walecznych. W okresie międzywojennym stopniowo 
awansował. W 1928 r. jako major został adiutantem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. We wrześniu 1939 r. jako podpułkownik wsławił się między innymi 
w ostatnim akordzie walk – w bitwie pod Kockiem, stojąc na czele 10. Pułku 
Ułanów Litewskich. To o takich żołnierzach jak on mówił w swym ostatnim 
rozkazie dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” generał Franci-
szek Kleeberg: „..Dziękuję Wam za Wasze męstwo i Waszą Karność, wiem, że 
staniecie, gdy będziecie potrzebni. Jaszcze Polska nie zginęła. I nie zginie”. 
Kazimierz Busler zmarł w niemieckiej niewoli 24 kwietnia 1945 r. w Murnau.

Kolejną postać zaprezentowała Natalia 
Wypych – uczennica Zespołu Szkół Technicz-
nych, która przygotowała swoje wystąpienie 
pod opieką p. Marka Fiszera. Dzięki jej pre-
zentacji mogliśmy bliżej poznać losy Stanisła-
wa Burhardta-Bukackiego. Urodził się on 8 
stycznia 1890 r. w Cannes we Francji, w rodzi-
nie ziemiańskiej. Był synem powstańca stycz-
niowego i wnukiem powstańca listopadowego. 
Po przyjeździe z Francji do Polski rodzina za-
mieszkała w Częstochowie. Ojciec pracował 
jako urzędnik komory celnej. Stanisław był 
jednym z organizatorów strajku szkolnego, za 
co został usunięty ze szkoły. Od września 1906 
r. kontynuował naukę w Polskim Gimnazjum Waleriana Kuropatwińskiego. 
Podczas nauki wstąpił do „Sokoła”, a następnie rozpoczął działalność w Pol-
skich Drużynach Strzeleckich. Jak większość jego kolegów – konspiratorów 
z terenów Kongresówki przybrał nowe nazwisko – pseudonim „Bukacki”, któ-
re miało go uchronić w razie pojmania przez wojsko carskie oraz zapobiec re-
presjom wobec pozostawionej w Królestwie rodziny. Po utworzeniu Pierwszej 
Kompanii Kadrowej Bukacki został mianowany dowódcą trzeciego z czterech 
plutonów „Kadrówki”, z którą 6 sierpnia 1914 r. o godzinie 9:45 przekroczył 
granicę Kongresówki, rozpoczynając szlak bojowy w walce o niepodległość 
Rzeczypospolitej. Stanisław Burhardt u boku Piłsudskiego szybko awanso-
wał. Po sformułowaniu I Brygady Legionów Polskich został dowódcą 5. Pułku 
Piechoty. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej został dowódcą 8. Dywizji 
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Piechoty. W czasie walk wykazywał duże doświadczenie nabyte w walkach 
z pierwszej wojny światowej. Dowodząc 8. DP odegrał kluczową rolę w Bi-
twie Warszawskiej w okolicach Ossowa i Radzymina. To dzięki tej heroicznej 
obronie udało się zrealizować manewr Piłsudskiego znad Wieprza. W okresie 
międzywojennym piastował kluczowe stanowiska w sztabie Generalnym Woj-
ska Polskiego. Po 17 września Bukacki rozpoczął szereg działań mających 
na celu pomoc w ewakuacji Polaków, którzy znaleźli się głównie w Rumunii 
i na Węgrzech. Zapoczątkował również formowanie Armii Polskiej na terenie 
Francji. Zmarł 6 czerwca 1942 r. Pochowany został na miejscowym cmenta-
rzu, gdzie spoczywa do dnia dzisiejszego. 

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-
-Budowlanych, Marcin Tomalski oraz Klau-
diusz Kuta, których przygotowałam wraz z po-
mocą p. Aliny Grabnej, zaprezentowali losy Ja-
nusza Głuchowskiego. Generał Głuchowski to 
znakomity żołnierz Wojska polskiego, o którym 
Władysław Anders powiedział: „Pamięć jego 
wielkich cnót żołnierskich, szczerej lojalności 
i dobroci pozostanie wśród nas na zawsze”. 
W pamięci częstochowian winien pozostać za-
pamiętany jako wybitny obywatel miasta, któ-
ry w sierpniu 1914 r. przekroczył granicę ro-
syjskiego zaboru i ruszył w bój o Niepodległą. 
Urodził się w 1888 r. niedaleko Bełchatowa. 
Kontynuując rodzinne tradycje niepodległo-
ściowe w 1904 r. wstąpił do tajnej organizacji gimnazjalistów „Promieniści”. 
Za przynależność do niej został aresztowany, ale zbiegł z więzienia. Rok póź-
niej zasilił szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1906-1907 uczest-
niczył w licznych akcjach bojowych na terenie powiatu częstochowskiego, 
m.in. akcji konfiskaty 30 książeczek paszportowych w urzędzie gminy Olsz-
tyn. Podczas jednej z nich został ranny w kolano. Przez pewien czas na ręcznej 
drukarce w Rakowie wraz z ojcem kopiował gazetkę „Robotnika”. Na prze-
łomie stycznia i lutego 1906 r. ochraniał spotkanie członków kierownictwa 
częstochowskiej Polskiej Partii Socjalistycznej opcji „starych” z Józefem Pił-
sudskim. Wobec groźby aresztowania w maju 1908 r. wyjechał na Ukrainę, 
następnie do Belgii. To właśnie tam, wraz z Tadeuszem Piskorem, założył koło 
Związku Walki Czynnej, którym dowodził. Tam organizował również struk-
tury Związku Strzeleckiego. Sam ukończył kurs szkoły oficerskiej Związku 
Strzeleckiego w Stróży, zdobywając pełne kwalifikacje wyszkolenia wojsko-
wego. Współtwórcą programu szkoleniowego zawierającego ćwiczenia i wy-
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kłady, a zarazem komendantem kursu był Józef Piłsudski. I to z jego rąk młody 
Głuchowski otrzymał odznakę pamiątkową „Parasol”. Latem 1914 r. wszedł 
w skład grupy zwiadowczej strzelców, a także pierwszego patrolu ułańskiego 
utworzonego z rozkazu Józefa Piłsudskiego. W bój o niepodległą wyruszył 
z 1 Kompanią Kadrową. W czasie służby w Legionach Józefa Piłsudskie-
go, przechodził kolejne szczeble awansów. Dowodził plutonem, a następnie 
szwadronem kawalerii, z którego powstał Pierwszy Pułk Ułanów Legionów 
Polskich. W 1918 r., Janusz Głuchowski, w stopniu majora rozpoczął służbę 
w odrodzonym Wojsku Polskim. Na rozkaz Rządu Polskiego formował rów-
nocześnie w Lublinie i Kraśniku 3 pułk ułanów, przemianowany następnie na 
7 pułk ułanów Lubelskich, którym dowodził w okresie od listopada 1918 r. do 
lipca 1920 r., biorąc udział w zwycięskich bitwach m.in. pod Słonimem, Lip-
niszkami, Berdówką. W maju 1920 r. został awansowany do stopnia pułkow-
nika. Od lipca był dowódcą Pierwszej Brygady Jazdy, z którą odnosił sukcesy 
w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu, chociażby w bitwie pod Zasławiem. 
W odrodzonej II Rzeczypospolitej był dowódcą Pierwszej Brygady Kawalerii. 
W 1935 roku Prezydent Rzeczypospolitej mianował generała brygady Janusza 
Głuchowskiego pierwszym wiceministrem spraw wojskowych. Po wybuchu 
II wojny światowej wydał rozkaz utworzenia Dowództwa Obrony Warszawy. 
Po agresji Związku Radzieckiego 17 września 1939 r. wraz z całym rządem 
udał się do Rumunii, skąd został internowany. Po wydostaniu się z obozu dla 
internowanych został powołany do Londynu, gdzie został generałem do zle-
ceń Naczelnego Wodza. W 1943 r. otrzymał nominację na dowódcę Jednostek 
Wojska w Wielkiej Brytanii. W 1945 r. został awansowany na stopień genera-
ła dywizji. Po zakończeniu działań wojennych osiadł w Londynie, gdzie brał 
udział w pracach społecznych i ideowo-politycznych. Zmarł w 1964 roku. Ge-
nerał dywizji Janusz Głuchowski za zasługi w dziele odzyskania niepodległo-
ści był wielokrotnie odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi 
– Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem 
Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, a także licznymi odznaczeniami zagra-
nicznymi. 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowszą historią losów ww. boha-
terów, zaprezentowaną na wcześniej wspomnianej konferencji inaugurującej 
projekt. Ich losy poznać możemy dzięki książce pt. „Częstochowianie w mar-
szu do Niepodległej” pod redakcją Ryszarda Stefaniaka oraz Rafała Piotrow-
skiego. Znajdziemy tam także biografie innych obywateli, którzy zapisali 
chlubną kartę w historii nie tylko naszego miasta, czy kraju ale i Europy.

W książce znajdziemy artykuł Juliusza Sętowskiego dotyczący Kazimie-
rza Mastalerza. Pozwolę sobie zacytować fragmenty „Pułkownik Wojska 
Polskiego, współzałożyciel drużyny skautowej im. Waleriana Łukasińskie-



Agnieszka Burzyńska168

go, dowódca 18 pułku ułanów pomorskich urodził się 20 listopada 1894 r. 
[…] Uczestniczył w obronie Lwowa, później w wojnie polsko-bolszewickiej. 
W 1920 r. walczył na froncie litewsko-białoruskim. W kwietniu 1919 r. został 
mianowany ppor., a w sierpniu 1920 r. otrzymał awans na stopień por. i rotmi-
strza. W tym też roku został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari 
[…] Zginął 1 września 1939 r […]”222.

Niezwykle zasłużonym częstochowiani-
nem, którego losy przybliżył nam w swojej 
pracy Rafał Piotrowski, był gen. Gustaw Or-
licz-Dreszer – „urodzony w 1889 r. Gustaw 
wraz z braćmi wychowywani byli w niezwykle 
patriotycznej rodzinie, w duchu niepodległo-
ściowym […] W okresie I wojny światowej stał 
się bliskim współpracownikiem Józefa Piłsud-
skiego i jego idei. W 1917 r. znalazł się w obo-
zie w Szczypiornie […] W połowie paździer-
nika decyzją władz niemieckich został z obozu 
zwolniony. 20 października 1918 r. przybył do 
Warszawy i otrzymał skierowanie do Chełma, 
gdzie rozpoczął pracę nad tworzeniem 1 pułku 
ułanów. Jeszcze w tym samym roku ruszył na 
czele oddziału pod Sokal, gdzie trwały walki z Ukraińcami […] Kolejno brał 
udział w wyprawie wileńskiej i w walkach na Wileńszczyźnie. W trakcie walk 
1920 r. w słynnym zagonie na Malin został ciężko ranny. Na front powrócił na 
początku czerwca 1920 r. W tym czasie otrzymał awans na stopień pułkowni-
ka. Dnia 12 lipca Orlicz otrzymał dowództwo 4 Brygady Jazdy, na czele której 
walczył przeciw Armii Konnej Budionnego”223. Ostanie działania wojenne to 
zagon na Korosteń w dniach 5-12 października 1920 r. W walkach o granice 
udział brali również jego bracia: Rudolf, Juliusz i Zygmunt, ale tylko Rudolf, 
podobnie jak Gustaw, przyszłość swoją wiązali z wojskiem […] W tym miej-
scu pozwolę sobie zachęcić czytelnika do sięgnięcia do artykułu dotyczących 
losów ww. bohatera. 

W książce „Częstochowianie w marszu do Niepodległej” znajdziemy także 
materiał dotyczący wspomnianego Rudolfa Dreszera – brata Gustawa, przy-
gotowany przez Małgorzatę Kaim. Wiemy już, że pochodził ze znanej i zasłu-
żonej dla Częstochowy rodziny. „Wychowanie w takiej rodzinie ukształtowało 
jego charakter. Czynny udział w walkach o niepodległość związały Gustawa 

222 Częstochowianie w marszu do Niepodległej, pod red. Ryszarda Stefaniaka i Rafała Piotrow-
skiego, Częstochowa 2018, s. 79-80.

223 Ibidem, s. 42-43.
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i Rudolfa Dreszerów z piłsudczykami. Od 18 li-
stopada 1918 r. w stopniu rotmistrza Rudolf zo-
stał zastępcą dowódcy 7 Pułku Ułanów Lubel-
skich. Pułk skoncentrował się w Kraśniku i stąd 
został wysłany do walki z Ukraińcami. Część 
została wysłana na odsiecz Lwowa […] Od 6 
sierpnia do 22 października 1919 r., toczył wal-
ki nad górną Berezyną i Dźwiną. Służąc w tym 
pułku Dreszer został majorem. Rok 1920 był 
okresem większej dynamiki działań wojennych  
w zmaganiach militarnych z Rosją Radziecką, 
prowadzonych już nie tylko o kształt granicy 
wschodniej, ale i o zapewnienie niepodległości 
i suwerenności Polski […]. Od 15 lipca do 17 
sierpnia 1920 r. Rudolf był zastępcą 1 Pułku 
Ułanów. Pułk ten został wysłany na front polsko-rosyjski i następnie wziął 
udział w walkach z Armią Czerwoną, głównie z konnicą Siemiona Budionne-
go. Jego zadaniem było zatrzymanie armii konnej, by uniemożliwić Budionne-
mu marsz na Lwów. W dniach 25-26 lipca walczył m.in. pod Szczurowicami. 
Kolejno przejął dowództwo nad 201 Pułkiem Szwoleżerów. Jego dowodzenie 
przypadło na etap kampanii polegający na pościgu za cofającymi się poko-
nanymi wojskami rosyjskimi […] Następnie 201 Pułk Szwoleżerów, pod do-
wództwem Dreszera przerzucono pod Wołyń, by tam prowadził walki pości-
gowe za Armią Konną Budionnego i brał udział w „zakreślaniu szablą granic 
Polski”. W walkach tych zasłynęli również bracia Rudolfa – Gustaw, Julian, 
który służył jako adiutant pułku i dowódca szwadronu w stopniu rotmistrza 
oraz Zygmunt – podchorąży 1 Pułku Szwoleżerów i szef Oddziału II Sztabu 
2 Dywizji Jazdy. Tak więc pod rozkazami Gustawa służyli wszyscy trzej jego 
bracia […]. Podczas wojny w obronie granic Rudolf okazał się dobrym do-
wódcą, o czym m.in. świadczą jego awanse i odznaczenia za wojenne zasługi. 
Otrzymał: Order Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyż Walecznych. Wszyscy 
bracia Dreszerowie walczyli w obronie granic, ale tylko Gustaw i Rudolf po-
zostali w zawodowej służbie wojskowej, natomiast Zygmunt i Julian wrócili 
do życia cywilnego”224.

Kolejną, znaną postacią, połączoną z dziejami naszego miasta jest Józef 
Bohdan Ferencowicz – członek Organizacji Młodzieżowej oraz Narodowego 
Związku Robotni-czego. Dzięki artykułowi Grzegorza Basińskiego czytelnik 
może poszerzyć swoją ciekawość dotyczącą życia Józefa. „Dnia 15 listopada 
1914 r. Ferencowicz ps. „Krzesz” został mianowany instruktorem w szkole 
224 Ibidem, s. 28-31.
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podoficerskiej 1 pułku piechoty w Częstochowie […] W chwili odzyskiwania 
niepodległości w listopadzie 1918 r. kierował rozbrajaniem wojsk austriackich, 
po czym na czele V Baonu Strzelców Olkuskich wyruszył na front ukraiński 
jako adiutant w 1919 r. W okresie walk z bolszewikami o ustanowienie granicy 
wschodniej II Rzeczypospolitej w latach 1919-1921 pełnił funkcję wojskowe: 
komendanta miasta Druja, referenta oświatowego i oficera sądowego oraz do-
wódcę kompanii technicznej. Po zakończeniu działań wojennych w 1921 r. 
został on awansowany na kapitana Wojska Polskiego. Za swe męstwo i zasługi 
dla kraju został odznaczony Krzyżem Niepodległości, pięciokrotnie Krzyżem 
Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem Zasług”225. 

Warto sięgnąć po lekturę dotyczącą dziejów miasta i jej mieszkańców, czę-
sto niezwykłych ludzi, którzy całe swoje życie poświęcili wartościom i tra-
dycjom wyniesionym z domu, dla których Ojczyzna, ta mała i ta duża, była 
integralną częścią ich samych. 

225 Ibidem, s. 96-99.
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