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1. „Polska zwycięstwo swoje zawdzięcza nie przewadze 
fizycznej, lecz siłom duchowym”.

[Kazimierz Sosnkowski, Przemówienie radiowe z okazji 15. rocznicy odzyskania niepodległości 
(listopad 1933) [w:] idem, Wybór pism, oprac. Jerzy Kirszak, Wrocław, Zakład Narodowy 
imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 2009]

[...] zbudzona do życia Rzeczpospolita znalazła się w położeniu przerastającym, 
zda się, możliwości ludzkie. Gdy świat cały zaczyna odpoczywać po długotrwałej 
burzy, wokół ziem polskich, zniszczonych, wyczerpanych, wyzutych ze wszelkich 
zasobów, wokół zgliszcz jeszcze dymiących, zamilkłych fabryk i warsztatów, wokół 
pól zoranych granatami, rozpala się szereg nowych pożarów. Międzynarodowych 
aktów prawnych, konstytuujących młode państwo polskie – nie ma jeszcze żadnych.

Trzeba bić się o istnienie, bić się o granice, pamiętając, że przede wszystkim 
od nas samych zależeć będzie ich przebieg, że pióro dyplomatów lubi obwodzić 
kontury, wykreślone zwycięskim bagnetem.

[...] Wojska prawie nie ma, pieniędzy nie ma, broni brak, komunikacje 
zniszczone, wszystko trzeba tworzyć, organizować, improwizować od samego 
początku. Na barki ludzkie wali się splot zagadnień, trudności, komplikacji, niby 
nieustająca kaskada ciężkich razów; sekundy czasu do stracenia nie ma, wszystko 
się rwie, jedno zadanie goni za drugim, coraz to trudniejsze, coraz to bardziej 
zawikłane. Lecz oto powraca z niewoli Więzień Magdeburski i wyzwala energię 
moralną narodu. Rozpoczyna się ruch gorączkowy. POW [Polska Organizacja 
Wojskowa] się mobilizuje, starzy żołnierze legionowi, rozproszeni do niedawna po 
więzieniach i obozach koncentracyjnych, skupiają się i stają do pracy z właściwą 
sobie fantazją i impetem; gdzie tylko widać oficera Polaka, bez względu na 
mundur, jaki jeszcze nosi na grzbiecie, tam powstaje mniejszy lub większy ośrodek 
organizacyjny. Zbiera się skrzętnie broń, odebraną okupantom lub rzuconą przez 
nich w nieładzie; zużytkowuje się nieomal każdą szmatę, każdy grat z magazynu 
i koszar zaborców; jak spod ziemi wyrastają kompanie, szwadrony, baterie, jeszcze 
w sposób chaotyczny i nieuporządkowany, jeszcze pstrokate, uzbrojone byle jak, 
ale pełne zapału, porwane przez ogólne podniecenie, towarzyszące początkom 
organizowania własnej państwowości. Koleje zaczynają dymić – i potokiem na 
razie słabym, lecz szybko wzbierającym, toczą się pociągi z wojskiem ku nowym 
frontom naszej wojny, polskiej wojny...
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Przyszły lata pracy gorączkowej, namiętnej nad budową armii i jej zaopatrzenia, 
pracy prowadzonej w warunkach niezmiernie ciężkich, o których z trudem 
wyobrażenie może powziąć ten, kto tych czasów u warsztatu nie przeżył. Przyszły 
lata, w których wskrzeszony oręż polski okrył się nieśmiertelną chwałą. Nie jest 
moim zamiarem dawanie historycznego skrótu tych pamiętnych zmagań, w wyniku 
których Polska własnym wysiłkiem zdołała utrwalić swe młode istnienie i zdobyła 
granice, przestając być na mapie Europy mglistą plamą o zamazanych konturach. 
Unikam cyfr i zestawień, których na pewno nie zdołałbym wtłoczyć w ramy 
dzisiejszego przemówienia. Pragnę poprzestać na stwierdzeniu, że przez cały okres 
wojny o granice Polska, w stosunku do swych przeciwników, pomimo pomocy 
przyjacielskiej i Francji, nie osiągnęła przewagi, ani liczebnej, ani technicznej. 
Żołnierz szkolony w pośpiechu, niekiedy w ciągu paru tygodni, uzbrojenie różnolite, 
karabiny kilku typów, ekwipunek lichy, ciągłe kłopoty z amunicją, materiał wojenny 
różnorodny, przeważnie stary i zużyty – oto obraz wojska polskiego, tworzonego 
w błyskawicznym tempie, pod obuchem wydarzeń, pod naciskiem prądów, które 
stojąc w nieustannym ogniu, ciągle wołać musiały o nowy żer.

Chcę dać świadectwo prawdzie, że Polska zwycięstwo swoje zawdzięcza nie 
przewadze fizycznej, lecz siłom duchowym, których źródła warto bliżej określić. 
Żołnierz polski niechybnie górował nad ówczesnym przeciwnikiem inteligencją, 
uświadomieniem obywatelskim, poczuciem moralnym. Ale wielki znawca wojny, 
Napoleon, powiedział, że nie ma złych żołnierzy, są tylko źli oficerowie. Inaczej 
mówiąc, o wartości wojska stanowi jego kierownictwo. Nasz korpus oficerski w latach 
1918–1920 zawierał większość jednostek dzielnych, mężnych, doświadczonych; 
zebrany jednak naprędce, bez możności przeprowadzenia należytej selekcji, posiadał 
również wiele elementów bezwartościowych. Niezwykle różnorodny względem 
swego składu i pochodzenia nie mógł, jako całość, wywrzeć należytego wpływu 
na fizjognomię moralną wojska. Na szczęście Bóg dał Polsce Wodza, który swoją 
potężną indywidualnością dotarł wszędzie, wyciskając swe piętno duchowe na całej 
armii. Żelazna wola i niewiarygodny zasób energii psychicznej pozwoliły mu stać 
się silą rozpędową dla wszystkich, poczynając od najbliższych współpracowników, 
aż do szarego żołnierza.

Nic tak nie pomnaża sił armii, jak wiara w kierownictwo naczelne, miłość, jaką 
Wódz wzbudzić potrafi w prostych duszach żołnierskich. Nie ma silniejszych uczuć 
ziemskich ponad sentyment, jaki rodzi się w obliczu śmierci, na polach bitewnych. 
Nie zna podstawowych prawd psychologicznych, rządzących na wojnie, ten, kto 
nie zdaje sobie sprawy, że dla prostego żołnierza osoba Wodza personifikuje ideę 
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Ojczyzny, sens wojny, godzi z ofiarą życia. Złą usługę oddaje sam sobie naród, 
jeśli, złożywszy brzemię olbrzymiej odpowiedzialności na barki jednego człowieka, 
którego Bóg obdarzył cudownym i tajemniczym darem władania duszą wojska, nie 
współdziała świadomie i zgodnie, by go w tym władaniu wspomagać i umacniać. 
Państwo, prowadzące wojnę, zyskuje niezmiernie na sile, jeśli sentyment żołnierski 
i stosunki wewnętrzne kraju pozostają ze sobą w harmonii i zgodzie, tym bardziej 
iż sentyment ten prawie nigdy się nie myli i wieńczy Wodza umiejącego prowadzić 
do zwycięstwa. Źle jest, jeśli dla intrygi politycznej lub z obawy – a więc ze 
względów nieskończenie znikomych w porównaniu z jedynym celem wojny, jakim 
jest zwycięstwo – osłabia się i podkopuje popularność Naczelnego Wodza. Intrygi 
przeciw Naczelnemu Wodzowi podczas ostatniej wojny graniczyły ze zbrodnią 
przeciwko państwu i jego obronie; trzeba było hartu i niezłomności Piłsudskiego, 
by pomimo wszystkie kamienie, rzucane Mu pod nogi, doprowadzić swe wielkie 
dzieło do zwycięskiego końca.
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2. „[...] pozwolić nie możemy, by pod jakimkolwiek bądź 
pozorem, chociażby pod pozorem rzekomego dobrodziejstwa, 
naruszono nasze prawo do samodzielnego życia”.

[Józef Piłsudski, Przemówienie na otwarcie Sejmu Ustawodawczego, 10 II 1919 r. [w:] idem, 
Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa, KAW, 1990 (reprint wydania z 1937–1938)]

Panowie Posłowie!

Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój tryumf w dniu 
dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia 
w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej 
ciężkiej nocy cierpień.

W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwy, że przypadł 
mi zaszczyt otwierać Sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego 
jedynym panem i gospodarzem.

Radość dnia dzisiejszego byłaby stokroć większa, gdyby nie troska, że zbieracie 
się w chwili niezwykle ciężkiej. Po długiej, nieszczęsnej wojnie świat cały, a z nim 
i Polska, czekają z tęsknotą upragnionego pokoju. Tęsknota ta w Polsce dziś ziścić 
się nie może. Synowie Ojczyzny muszą iść, by bronić granic i zabezpieczyć Polsce 
swobodny rozwój.

Sąsiedzi nasi, z którymi pragnęlibyśmy żyć w pokoju i zgodzie, nie chcą 
zapomnieć o wiekowej słabości Polski, która tak długo stała otworem dla najazdów 
i była ofiarą narzucania jej obcej woli przemocą i siłą.

Nie chcemy mieszać się do życia wewnętrznego któregokolwiek z naszych 
sąsiadów, lecz pozwolić nie możemy, by pod jakimkolwiek bądź pozorem, chociażby 
pod pozorem rzekomego dobrodziejstwa, naruszono nasze prawo do samodzielnego 
życia.

Nie oddamy ani piędzi ziemi polskiej i nie pozwolimy, by uszczuplano nasze 
granice, do których mamy prawo.

Dążności naszych sąsiadów sprawiły, że ze wszystkimi nimi znajdujemy się 
obecnie w otwartej wojnie lub co najmniej w stosunkach mocno naprężonych.

Jasną stroną w naszych stosunkach zewnętrznych są zacieśniające się węzły 
przyjaźni z państwami Ententy. Głęboka sympatia łączyła już dawniej Polskę ze 
światem demokratycznym Europy i Ameryki, nieszukającym sławy w podbojach 
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i ucisku innych narodowości, a pragnącym ułożenia stosunków w myśl zasad 
sprawiedliwości i słuszności.

Sympatia ta spotęgowała się, gdy sławne armie państw sprzymierzonych, 
druzgocąc ostatnią potęgę naszych ciemiężycieli, wyzwoliły Polskę z niewoli.

Jestem przekonany, że serdeczne uczucia i niezaprzeczona [w]spólność 
interesów z tymi państwami uczynią niezbędną dla nas z ich strony pomoc – wydatną 
i skuteczną.

Naród polski przez półtora wieku zmuszany był stosować się do praw, 
narzuconych przez obcą przemoc. Nie mogąc normować swego życia według 
własnej woli, zatracił przez ten długi okres poczucie prawa i wiarę we własne siły.

Obdarzeni dziś zaufaniem narodu, dać mu macie podstawy dla jego niepodległego 
życia w postaci prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Na tej podstawie 
utworzycie rząd, oparty o prawa, przez wybrańców narodu ustanowione. Prawa, 
przez was uchwalone, będą początkiem nowego życia wolnej i zjednoczonej 
Ojczyzny.

Polska otoczona zewsząd przez wrogów, musi posiadać armię, która by mogła 
sprostać swoim ciężkim zadaniom. Macie poprzeć i rozwinąć rozpoczętą budowę 
wojska, tak, by Ojczyzna, zasłonięta piersiami żołnierza, mogła się czuć bezpieczna 
i przeświadczona, że honoru jej i praw broni silna i dobrze wyposażona armia. [...]
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3. Pierwsze dni obrony Lwowa.

[Tadeusz Katelbach, Spowiedź pokolenia, przejrzał, poprawił i posłowiem opatrzył Sławomir 
Cenckiewicz, Gdańsk, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna „Osobita”, 2001]

W początkach października 1918 roku nadeszła do Konferencji 
Ogólnoakademickiej propozycja, która poruszyła nas bardzo. Koledzy lwowscy 
zapraszali wszystkie akademickie środowiska krajowe na wspólny zjazd do Lwowa. 
Motywy zaproszenia były proste: w przededniu odzyskania niepodległości musi się 
zjechać młodzież Warszawy, Krakowa i Lwowa, aby określić swe zadania wobec 
przełomowej chwili w dziejach narodu. Inicjatywa kolegów lwowskich przyjęta 
została z entuzjazmem. [...]

31 października koledzy lwowscy podejmowali swych gości popołudniową 
herbatką, która odbywała się w Domu Akademickim na ulicy Łozińskiego. [...] 
Herbatka odbywała się w nastroju podniecenia. Gdyśmy się bowiem schodzili, Dom 
Akademicki zapełniony był akademikami, zarówno w ubraniach cywilnych, jak 
i w wojskowych mundurach austriackich i legionowych. Znoszono broń. W mieście 
rozeszły się alarmujące pogłoski, że Ukraińcy przy pomocy Austriaków projektują 
lada godzinę opanowanie Lwowa. Pod koniec herbatki nadeszły jednak wiadomości 
uspakajające. [...]

Nazajutrz o godz. 8 rano obudził nas nasz gospodarz, dr Wyrzykowski, słowami: 
„Jesteście w ruskim Lwowie”. Ubraliśmy się błyskawicznie i ruszyliśmy razem na 
miasto. Krótkie godziny spędzone w Lwowie dawały dużo do myślenia. Otwierały 
oczy na ogrom trudności, które będą towarzyszyły odradzaniu się naszego państwa. 
Jeszcześmy sami nie odzyskali niepodległości, a już obce ręce usiłują poróżnić nas 
z narodem, z którym wspólnie od wieków zamieszkujemy wspólną nam ziemię. Żeby 
pokrzyżować plany tych obcych interwencji, trzeba będzie chwycić za broń. Innego 
wniosku nie widzieliśmy. Przekonani o jego słuszności biegliśmy z Jakubowskim 
przez jeszcze nieznany nam, piękny Lwów, aby dotrzeć do Biblioteki Słuchaczów 
Prawa na ulicy Małeckiego, gdzie miało się odbyć otwarcie zjazdu. Na ulicach 
krążyły patrole ukraińskie i słychać było odgłosy strzałów. W bibliotece panowało 
zrozumiałe podniecenie, lecz gospodarze radzili rozpoczynać obrady, wyrażając 
nadzieję że wszczęte z Ukraińcami pertraktacje skończą się pomyślnie. [...]

Z Tadeuszem Jankowskim broniliśmy Lwowa na odcinku Szkoły Kadeckiej. 
Tworzył ten odcinek wysuniętą redutę, atakowaną zaciekle przez Ukraińców od 
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strony Cytadeli, parku Stryjskiego i Drogi Wóleckiej. Od pierwszych dni walk do 
pamiętnego dnia 17 listopada przechodziliśmy, istotnie, ciężkie chwile. Trzymaliśmy 
półtorakilometrowy odcinek, a ludzi było mało, śmiesznie mało. Czasem w chłodne 
listopadowe dnie i noce siedzieliśmy po kilkanaście godzin bez przerwy w okopach. 
Byliśmy stale niedospani i wymęczeni nieustanną służbą, alarmami i wypadami. 
Obiecywane wzmocnienia nie nadchodziły, a wiedzieliśmy, że oddziały ukraińskie, 
złożone z wyćwiczonego, regularnego żołnierza austriackiego, rosną wciąż na 
sile. Czasem sytuacja wyglądała beznadziejnie. Nieraz zdawało się nam, że ten 
pierwszy chrzest bojowy będzie równocześnie ostatnim. Nie rozporządzaliśmy 
żadnym działem, a jedyny karabin maszynowy umieszczony na którymś z górnych 
pięter Szkoły Kadeckiej, niezmordowanie pracujący w czasie ataków ukraińskich, 
wydawał się jakąś dziecinną zabawką w porównaniu z celnym i gęstym ogniem 
artylerii ukraińskiej, zasypującej broniony przez nas odcinek. Artyleria ta wykurzała 
nas kolejno z różnych pięter Szkoły. Ledwo umieściliśmy się na drugim, już trzeba 
było przenosić się na pierwsze, potem na parter, wreszcie do piwnic.

[...] 11 listopada rano odparliśmy jeden z lżejszych ataków ukraińskich, lecz 
wieczorem był alarm i znowu całą noc trzeba było spędzić w okopie. [...] Długo 
tej nocy rozmawialiśmy w okopie z Jankowskim o jedenastym listopada. Powrót 
Piłsudskiego dawał nam spokój i wiarę, że wszystko teraz potoczy się właściwą 
koleją. Zacząłem nawet wierzyć w zapowiadane stale posiłki. Lecz nawet radosna 
wiadomość, że Warszawa jest wreszcie wolna, że stała się stolicą niepodległej 
Rzeczypospolitej, nie była w stanie złagodzić uczucia rozgoryczenia do losu, który 
sprawił, że – wbrew mym najgorętszym marzeniom – byłem w tym historycznym 
dniu z dala od rodzinnego miasta. W ogóle wszystko układało się wbrew temu, 
co dyktowała młodzieńcza wyobraźnia. Nie wyobrażałem sobie więc nigdy, by 
akt przywracający memu miastu majestat stolicy niepodległego państwa mógł się 
odbyć w czasie mej nieobecności. Byłem również przekonany, że tylko z Warszawy 
ruszać będę na wojenkę. W roli wrogów widziałem zawsze bądź Rosjan, bądź 
Niemców. A tu już od kilkunastu dni, jak na złość, wojuję z Ukraińcami, których 
nigdy przedtem na oczy nie widziałem i za wrogów narodu polskiego nie uważałem. 
Ani przez chwilę nie miałem najmniejszej wątpliwości, że trzeba się bić, lecz 
walczyłem bez wewnętrznego entuzjazmu, bez – że tak powiem – tego smaku, 
z jakim pospołu z kolegami prałem w Warszawie na Mokotowskiej policjantów 
niemieckich. A w dodatku skąpe wiadomości zasięgnięte we Lwowie głosiły, że 
w całym Królestwie toczą się walki z wojskami niemieckimi. Zwierzałem się z tych 
pretensji do losu cierpliwemu Tadeuszowi, siedząc z nim w olbrzymim, głębokim 
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okopie na wprost Cytadeli, stąd celni strzelcy ukraińscy urządzali niebezpieczne 
polowania na obrońców Szkoły Radeckiej.

17 listopada stał się datą przełomową w dziejach walk o Szkołę Kadecką. 
Ukraińcy postanowili za wszelką cenę zdobyć naszą redutę. Było przepisowe, 
długotrwałe przygotowanie artyleryjskie, a potem ze wszech stron ruszyły do ataku 
bataliony piechoty ukraińskiej. Do dziś nie rozumiem, jakim cudem nie wykurzyli 
nas ze szkoły i jak się to stało, że zasileni w ostatniej chwili przez słabą pomoc, 
ruszyliśmy do kontrataku, zmuszając Ukraińców do opuszczenia całego parku 
Stryjskiego. Już po południu 17 listopada pełniłem dumnie służbę na ulicy Św[iętej] 
Zofii. [...]
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4. Twierdza Dom Techników.

[Wacław Lipiński, Wśród lwowskich Orląt, Łomianki, LTW, 2008]

[…] Zapadła już ciemna noc. Złożywszy na kwaterze swoje palta, futra i laseczki, 
rozbiegliśmy się po budynku, szukając jakowegoś militarnego przyodziewku. 
Wkrótce każdy z nas dźwigał żołnierski płaszcz, karabinki lub steyery i pasy. Gorzej 
było z czapkami, toteż nie gustując w czapkach cesarsko-królewskich apostolskich 
trepów, zostaliśmy przy swych akademickich maciejówkach. Należało się z kolei 
zorientować w sytuacji „frontu”, nie zwlekając więc, zaopatrzeni w opaski i odręczne 
legitymacje, rozpoczęliśmy swe funkcje.

Linia się już mniej więcej ustaliła. Jej ślad znaczyły karabinowe strzały, toteż 
poczynając od lewego skrzydła, orientując się wedle ognia i otrzymanych wskazówek, 
przebiegaliśmy ulicę po ulicy, zapoznawszy się uprzednio z narysowanym na 
kolanie szkicem ulic i miasta. Dwa dni walki oddały już w polskie ręce pokaźną 
część lwowskich ulic.

Z największym rozmachem uderzył [Zdzisław] Tatar-Trześniowski od szkoły 
Sienkiewicza. Placówki jego sięgały pod dworzec, objęły Gródecką do kościoła 
Świętej Elżbiety, skąd od ulicy Leona Sapiehy zapędzały się z każdą godziną coraz 
dalej na północ, docierając do ogrodu miejskiego. Tutaj front linią swych placówek, 
które co chwila zmieniały miejsce walki, zaginał się na południe ku Cytadeli, 
biegnąc gdzieś koło elektrowni w stronę parku Stryjskiego i Szkoły Kadetów.

Ukraińcy, zaskoczeni nagłym, niespodziewanym ogniem oporu i jego gwałtowną 
prężnością w kierunku centrum miasta, snadź zupełnie stracili głowę w pierwszej 
chwili, bo zajmowano ulicę prawie biegiem, po przełamywaniu niewielkiego oporu 
nieprzyjaciela. Dopiero pod koniec drugiego dnia, w godzinach popołudniowych 
i wieczornych, rozpoczęli Ukraińcy ostrą kontrakcję, lecz już było za późno, by 
rozpoczętą walkę stłumić za jednym zamachem na naszą niekorzyść.

Połowa dzieciarni z całego Lwowa była już na polskim odcinku, który rozszerzał 
się spontanicznie, wybuchając niespodziewanym ogniem to tu, to tam. Peowiacy, 
różne organizacje wojskowe, drobny oddział Wehrmachtu, tłumne zgłaszanie się 
różnych byłych austriackich podoficerów i oficerów, akademików, a nade wszystko 
niepohamowany temperament najmłodszego pokolenia uczniaków ze szkół 
wszelakich, poza tym tak zwanych andrusów, gazeciarzy, pleno titulo batiarów 
lwowskich – wszystko to mnożyło siły polskie z godziny na godzinę.
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Nad samorzutnie tworzonymi placówkami obejmowali komendę ludzie 
obeznani z wojną i frontem, względnie szybko utworzone kierownictwo łączyło je 
już wspólną komendą, wyznaczało dowódców, kierunki uderzenia, dowoziło już 
żywność i broń.

O tę broń początkowo daliby się ludzie pozabijać. Nie ma broni, nie ma amunicji 
– powtarzali jeden za drugim dowódcy placówek i poszczególnych odcinków, 
młodzi bowiem obrońcy Lwowa, niemający pojęcia o dyscyplinie wojskowej, 
zużywali niesłychaną ilość amunicji, strzelając ustawicznie i bez powodu, dla 
ulżenia animuszowi, dla wyładowania energii, dla andrusowskiej hecy, gdy nie 
zawsze był żywy cel na linii muszki karabinowej.

Na wyprawę po broń, przeprowadzoną w pierwszych dniach walk, wyznaczony 
został porucznik [Stanisław] Dzieduszycki z plutonem akademików, uczestników 
zjazdu. Oprócz doraźnej korzyści wyfasowania broni i amunicji, jaka się 
znajdować miała w koszarach dragonów przed rogatką Wulecką, chodziło również 
o zabezpieczenie tyłów odcinka Domu Techników, lada chwila bowiem należało się 
spodziewać ataku ukraińskiego od Kulparkowa na tyły odcinka szkoły Sienkiewicza 
i od rogatki Wuleckiej na tyły odcinka naszego. Opanowanie Kulparkowa i Wulki 
oddać miało poza tym w ręce nasze część obwodowego toru kolejowego, ważnego 
ze względu na projektowane uderzenie na Dworzec Główny i jego olbrzymie zapasy, 
słowem, była to akcja z wielu powodów ważna i niecierpiąca zwłoki.

Następnego dnia uderzył tam Dzieduszycki. Wkrótce wpadł zdyszany, utytłany 
w błocie jak nieboskie stworzenie akademik z meldunkiem, że Wulka zajęta.

Meldunek poszedł dalej, do Komendy Naczelnej, do kapitana Mączyńskiego; 
na mapie Lwowa czerwoną linią ołówka nawet zaznaczona została nowa pozycja 
i nowy sukces. […]
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5. Lwów: w oczekiwaniu na pomoc.

[Wacław Lipiński, Wśród lwowskich Orląt, Łomianki, LTW, 2008]

[…] Zmobilizowano wszystkich kolejarzy. W ogromnych warsztatach 
kolejowych zawrzała gorączkowa praca. Mechanicy wysilali cały swój spryt 
i wiedzę, by doprowadzić do używalności działa, zdobyte przez Trześniowskiego 
w Rzęśnie Polskiej, naprawiano karabiny maszynowe, a nade wszystko na gwałt 
wykańczano budowę pancernego samochodu, obitego stalowymi blachami, któremu 
dano imię wszystkim wystarczające za hasło. Pierwszy lwowski samochód pancerny, 
wykuwany nocami stalowy potwór, najeżony lufami karabinów maszynowych nosił 
krótkie i twarde imię, brzmiące jak bojowy zew: „Piłsudczyk”.

Atak polski runął 9 listopada o świcie. Wybrano doborowe plutony, do których 
przyłączono również pluton akademików – uczestników zjazdu. Doskonale 
wyekwipowane w broń i amunicję oddziały, obwieszone granatami ręcznymi, 
posuwały się w ciszy nocnej do punktu wypadu.

Jako miejsce przełamania frontu wybrano odcinek ogrodu Jezuickiego, główne 
uderzenie miało wyrżnąć w Ukraińców ulicami: Mickiewicza, Jagiellońską i 3 Maja. 
Cel uderzenia: opanowanie głównej arterii miasta, to jest ulicy Karola Ludwika.

Zawrzała gwałtowna, zażarta walka. Polskie kolumny uderzyły jak burza, lecz 
zbytnie zagęszczenie w ciasnych ulicach porwało od pierwszej chwili mnóstwo 
strat. Z pałacu Gołuchowskiego, zajętego w nocy przez Ukraińców – o czym nasza 
Komenda Naczelna nie wiedziała – począł prażyć bliski, celny ogień. Gdy wśród 
piekielnego ognia karabinowego i huku ręcznych granatów rozległ się jęk rannych, 
linia się zachwiała, krzyki komendy nie mogły poderwać reszty...

Z metalowym szczękiem wysunął się wówczas samochód pancerny, bijąc ze 
wszystkich swych karabinów maszynowych. Atak porwał się na nowo, lecz auto 
po chwili stanęło. Bliski ogień Ukraińców, bijących z pięter, z okien kamienic 
w posuwającego się stalowego potwora, dostał się do skóry obsługi.

Z jękiem osunął się pierwszy celowniczy... Karabiny maszynowe zacinały się 
jeden po drugim, rozdygotany motor niepokojąco począł zarywać... Atak się nie 
udał, ulice Lwowa zasłały się trupami.

Od tego pamiętnego dnia walki lwowskie przyjęły charakter walk nieomal 
okopowych. Komenda Naczelna operowała zbyt słabymi siłami, by zdecydować się 
na okrężny atak i obejściem uderzyć na tyły Ukraińców. Zajmowano nadal okoliczne 



5

13

Materiały dla 
nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

wsie, wiążąc przez to na zewnętrznym odcinku miasta poważne siły ukraińskie, ale 
na przeprowadzenie oskrzydlającego ataku brakło sił.

Od tej chwili poczęto oczekiwać z dnia na dzień odsieczy z kraju. Nawiązano już 
z nim łączność przez lotników, którzy zdołali się dorwać do aparatów austriackich, 
niezagarniętych jeszcze przez Ukraińców. Dnie wkrótce poczęły płynąć jak na 
wojnie pozycyjnej, na stopniowym wyniszczaniu sił Ukraińców, którzy od 10 
listopada raz po raz atakowali poszczególne odcinki, chcąc za wszelką cenę skończyć 
z obrońcami Lwowa, nim nadejdą dla nich posiłki. Lecz linia polska trzymała się 
twardo, nieustępliwie, a wśród walk zapanowały regularne stosunki pozycyjne. Front 
podzielono na pięć odcinków, zorganizowano komendy, uruchomiono sprawnie 
cały skomplikowany aparat wojny.
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6. Na odsiecz miastu zawsze wiernemu.

[Z relacji Tadeusza Münnicha, zamieszczonej w „Polsce Zbrojnej” w dziesiątą rocznicę 
oswobodzenia Lwowa. Cyt. za: Marek Gałęzowski, Pułkownik „Żegota”. Życie i pisma 
pułkownika dypl. Tadeusza Münnicha, Warszawa, IPN, 2009]

Otrzymano tymczasem od ppłk. Tokarzewskiego rozkazy z Krakowa, z których 
dowiedziałem się o powstawaniu 5 p. Leg[ionów] i przygotowującej się odsieczy, 
dodały tej pracy podniety, a zarazem nakazywały możliwy pośpiech. Już po 
tygodniu miałem w Rzeszowie szereg kompanii złączonych jako zawiązek pułku 
ziemi rzeszowskiej, a składających się z uczniów peowiaków, młodzieży miejskiej 
i okolicznych wsi. […] Skoro więc około 15 listopada meldowałem się na dworcu 
w Rzeszowie memu dawnemu dowódcy z legionów ppłk. Karaszewiczowi-
Tokarzewskiemu, przejeżdżającemu z częścią I baonu 5 p. Leg[ionów] do Przemyśla, 
by stamtąd ruszyć na odsiecz Lwowa, mogłem mu z radością przedstawić stan sił 
w Rzeszowie, wynoszących już kilka kompanii piechoty, wprawdzie nierównomiernie 
wyćwiczonych. Niezwłocznie też otrzymałem od niego rozkaz przygotowania 
dwóch pełnych kompanii strzeleckich i przysłania ich na 18 listopada do Przemyśla. 
[…] Sformowano z nich dwie pełne kompanie strzeleckie, wyekwipowane we 
wszelkie szczegóły oporządzenia, do hełmów stalowych włącznie. Zorganizowano 
ponadto oddział karabinów maszynowych oraz tabor kolejowy i kuchnie polowe.

Dowództwo nad jedną z tych kompanii, składającą się prawie wyłącznie 
z młodzieży gimnazjum i szkół rzeszowskich, objął ppor. [Stanisław] Fedorczyk, 
nad drugą z nich, z młodzieży rzemieślniczej i wiejskiej z miasta i najbliższych 
okolic, powierzyłem ppor. [Stanisławowi] Towarnickiemu. […] Nadszedł dzień 18 
listopada. Gotowy do odjazdu transport obiegły rodziny, mamusie i tatusie młodych 
chłopaków, radosnych i ochoczych, niezdających sobie zapewne dobrze sprawy, że 
idą na wojenkę nie tylko tę wymarzoną, ale surową, pełną udręki i trudów. Ochoczo 
wśród pieśni ruszyły transporty, a w nich rzeszowska młodzież, do Przemyśla i dalej 
do Lwowa. Pozostały już za nami wszelkie troski, jedyną myślą i celem był teraz 
Lwów.

Przybyliśmy do Przemyśla późnym wieczorem. Noc zeszła na reorganizacji. 
Zastaliśmy już na miejscu 1 i 2 kompanie 5 pp leg. i szereg starych oficerów 
legionowych z ppłk. Tokarzewskim na czele. Wobec tego kompanie rzeszowskie 
weszły w skład pułku, jako i 4, tworzące w ten sposób pierwszy w niepodległej 
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Polsce baon 5 pp, którego dowództwo otrzymał kpt. [Henryk] Krok-Paszkowski. 
Mając dany przez dowódcę pułku wybór kompanii, prosiłem o 4 kompanię 
uczniowską. Jako dowódcy okręgu, który wiódł tych młodych uczniaków w pole, 
los ich bodaj najbardziej leżał mi na sercu. Drugą z kompanii rzeszowskich objął 
będący już w Przemyślu ppor. [Mikołaj] Freund-Krasicki. […]

O świcie 20 listopada cała siła odsieczy wyruszyła pod dowództwem ppłk. 
Tokarzewskiego z Przemyśla na Lwów. Była to odsiecz jedyna w swoim rodzaju. Na 
przodzie posuwał się pociąg pancerny pod dowództwem kpt. [Ludwika] Hickiewicza 
z plutonem saperów, por. [Witolda] Chramca i plutonem POW z Jarosławia. 
W odstępach kilkuset metrów za nim podążało 6 pociągów z oddziałami odsieczy. 
Składał się na nią baon 5 p. Leg[ionów] o 4 kompaniach i kompania k[arabinów] 
m[aszynowych], 1 kompania 4 p. Leg[ionów], 1 pluton kawalerii pod ppor. 
[Leonem] Kniaziołuckim i bodajże półbateria dział polowych kpt. [Edmunda] Knoll-
Kownackiego, wreszcie pluton legii oficerskiej. W ciągłej gotowości, naprawiając 
po drodze drobne uszkodzenia torów, posuwał się przez teren opanowany przez 
przeciwnika ten niesamowity korowód w stronę Lwowa. Po drobnych utarczkach 
pod Sądową Wiśnią i nad Wereszycą, pod wieczór 20 listopada przybywa odsiecz 
do Lwowa. […]
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7. Oswobodzenie Lwowa.

[Z relacji Tadeusza Münnicha, zamieszczonej w „Polsce Zbrojnej” w dziesiątą rocznicę 
oswobodzenia Lwowa. Cyt. za: Marek Gałęzowski, Pułkownik „Żegota”. Życie i pisma 
pułkownika dypl. Tadeusza Münnicha, Warszawa, IPN, 2009]

O 6.00 rano musiały paść pierwsze strzały, ostatnie na ulicach Lwowa. Rozpętała 
się tymczasem śnieżna zawierucha. Brnąc w głębokim śniegu, smagane zawieją, 
szły przez całą noc kompanie 5 p. Leg[ionów] na swoje stanowiska wejściowe. 
Zadaniem odsieczy było otoczyć przeciwnika w mieście, zajść mu na tyły 
i koncentrycznie zgnieść go i wyrzucić. Na skrajnym prawym skrzydle okalającego 
pierścienia szła 4 kompania uczniów rzeszowskich i drużyna legii oficerskiej do 
mnie przydzielona, wykonując najdalsze obejścia; od niej na lewo 3 kompania 
rzeszowska ppor. Krasickiego, dalej kolejno 1 komp[ania] por. [Władysława] 
Bortnowskiego i dalsze oddziały odsieczy, łącząc [się] z oddziałami obrony Lwowa. 
Całością kierował i dowodził ppłk Tokarzewski. Na prawo ode mnie była już 
próżnia, częściowo patrolowana przez kawalerię odsieczy, z trudem poruszającą się 
w silnie zaśnieżonym terenie.

Wśród zawiei i śniegu posuwały się oddziały w ciszy nocnej ku Pohulance i na 
Łyczaków. Nadszedł wreszcie pogodniejszy świt, a z nim wkrótce pierwsze strzały. 
To placówki ukraińskie spędzane przez nas próbowały obrony. Konieczność pełnego 
zaskoczenia wymagała pośpiechu i wytężenia wszystkich sił. Brnąc naprzód 1 i 3 
komp[ania] wdzierała się już na Cmentarz Łyczakowski i rogatkę Zieloną, 4 zaś 
kompania, mając dalsze obejście na skrzydle, szła dalej w kierunku na Łyczakowskie 
Przedmieście, by uderzyć na tyły przeciwnika. Zniósłszy po drodze placówkę 
ukraińską, zagarnąwszy 1 km, biegnie kompania przez głębokie śniegi i jary do 
stromego zaśnieżonego zbocza, na którego szczycie wyłonił się kompleks budynków 
koszarowych. Były to koszary kawalerii za rogatką Łyczakowską, obsadzone przez 
wyborowe oddziały siczowych strzelców. Nim czas pozwolił obmyślać natarcie na 
ten blok domów, już oczom naszym ukazały się dwa działa skierowane na miasto 
ze skraju dziedzin. Chwili nie było do stracenia. Chłopcy porwani tym widokiem 
i zapałem ppor. [Józefa] Kuryłowicza będącego na prawem skrzydle, mimo śniegu 
i stromego wzgórza za moment już byli przy działach i zdobyli je jednym zamachem 
bez strzału.
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Ukraińcy nie spodziewali się stąd natarcia – zaskoczenie było zupełne. Kompania 
wdarła się na dziedziniec koszar. Ale tutaj dopiero rozpętało się istne piekło. Ze 
wszystkich okien posypały się gęste strzały, zaczęły grać maszynki – padać ranni 
i zabici. Lgnąc pod ścianami, miotając do okien ręczne granaty, prażeni ze wszech 
stron ogniem, młodzi ci chłopcy, po raz pierwszy będąc w boju, i to tak ciężkim, 
sprawowali się jak starzy żołnierze. Zdobyto stajnie, znajdujące się nad dziedzińcem, 
czyniąc z nich punkt wyjścia walki i opatrunkowy zarazem. Walka rozpadała się na 
szereg epizodów o poszczególne okna i wejścia. Równocześnie od browaru ze strony 
Winnik począł się rozwijać kontratak zaalarmowanych oddziałów ukraińskich. 
Załamał się on wkrótce, głównie pod ogniem zdobytych świeżo armat, które choć 
pozbawione przez Ukraińców przyrządów celowniczych, bezpośrednim ogniem 
odparły przeciwnika, dzielnie obsługiwane przez dwóch oficerów artylerzystów 
z legii oficerskiej. Jeszcze bronili się rozpaczliwie w poszczególnych izbach i z okien 
strzelcy siczowi, dzielnie kierowani przez ich dowódcę por. Kozaka, który dopiero 
ranny dostał się do niewoli, raniąc przedtem ppor. Kuryłowicza.

Wreszcie po krwawej i uporczywej walce koszary zostały zdobyte, ich obrońcy 
wybici lub ranni wzięci do niewoli, oprócz 2 armat, kilku karabinów maszynowych, 
120 koni, bogate zapasy wpadły w nasze ręce. Droga była otwarta, toteż już bez 
trudu opanowuje kompania wyloty przedmieścia. Równocześnie 3 kompania 
rzeszowska por. Krasickiego, zająwszy Cmentarz Łyczakowski, gdzie poległ 
chor. Żmuda, zdobywa dworzec łyczakowski, zagarniając po drodze jedno działo 
ustawione przy rogatce łyczakowskiej, 1 zaś i 2 komp. 5 pp wśród walki wdzierają 
się koncentrycznie do miasta.

Ten piękny epizod odsieczy okupiła 4 kompania śmiercią 5 żołnierzy i 12 
rannymi, w tym rannym ppor. Kuryłowicz [oraz] poległym porucznikiem z drużyny 
legii oficerskiej. O zaciętości walki świadczy, że wszyscy polegli ranni byli w głowę 
przez hełmy stalowe, przebite pociskami z okien. Kompania straciła w walce 
o Cmentarz Łyczakowski poległego chor. Żmudę i kilku rannych. Na odcinku 5 pp 
Leg[ionów] przeciwnik został błyskawicznie rozbity. Jeszcze przez resztę dnia i nocą 
stawiał słaby już opór swoich oddziałów w śródmieściu, lecz rozbity i zaskoczony 
wycofuje się pośpiesznie z miasta nocą przez rogatkę Żółkiewską.

Świt dnia 22 listopada zastał Lwów wolny od najeźdźców. Oddziały rzeszowskie 
czekały jednak nowe, ciężkie i krwawe boje i wytężająca służba przez długie jeszcze 
miesiące, wypełnione ciągłymi wypadkami i czynną obroną przed nowymi siłami 
przeciwnika, który wyparty z miasta otoczył je zwartym pierścieniem.
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Krew rzeszowskich chłopców i uczniów zrosić jeszcze miała pola okoliczne 
miasta. Biorą oni udział we wszystkich bojach 5 pp Leg[ionów], w którego szeregach 
przypadł im honor walczyć pod Czerepinem, Krotoszynem, Solonką, Zboiskami, 
Krzywczycami i Podborcami. Bronią w noc Bożego Narodzenia odcinka Kozielnik, 
rogatki Zielonej, następnie Pasiek, Łyczakowa i Lesienicy. Boje tych kompanii 
zostały wyróżnione w rozkazie d[owód]cy odsieczy ppłk. Tokarzewskiego, w którym 
znalazło wzmiankę zajęcie koszar i dworca łyczakowskiego po ciężkiej walce.

A gdy zaledwie zwolniony z niemieckiej twierdzy Wódz i Naczelnik pierwsze 
swoje kroki na ówczesny front skierował do Lwowa i gdy w grudniu 1918 roku 
przeglądał oddziały 5 pp Leg[ionów], przechodząc przed kompaniami rzeszowskimi 
tego pułku, rzucił wiernym Mu szeregom te wielkie słowa nagrody: „A to 
rzeszowiacy – oni zawsze dzielnie się spisują”. Gdy więc wspominamy po latach 
bohaterski wysiłek Lwowa i walki o ten nasz gród wówczas toczone – tę garść 
wspomnień poświęcam moim chłopcom z okręgu POW Rzeszów, tym bezimiennym 
poległym i żyjącym obrońcom Lwowa i uczestnikom jego odsieczy, którzy ziemi 
Rzeszowskiej swoją ofiarą i wysiłkiem przydali jeszcze jedna kartę zasług w naszym 
wyzwoleńczym czynie.
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8. „Jestem kapłanem i  jestem Polakiem. Duszą i  sercem 
pragnę, by ziemia, dla której pracuję, należała nierozerwalnie 
do Rzeczypospolitej”.

[Adam Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego z 1920 r., 
Łomianki, LTW, 2007]

[...] Rozmowa rozpoczęła się od razu, jakbyśmy się znali od dawna. Taką rozmowę 
ma zawsze „wywiadowca dziennikarski” z tymi, którzy nic nie mają zamiaru zataić, 
których zapatrywania chodzą i żyją w szklanym domu, widne dla całego świata. 
Taki też charakter miały wynurzenia ks. arcybiskupa [Józefa] Bilczewskiego.

– Jestem kapłanem i jestem Polakiem. Duszą i sercem pragnę, by ziemia, dla 
której pracuję, należała nierozerwalnie do Rzeczypospolitej i pragnę wszystkie siły 
moje złożyć dla dobra powierzonych mi wiernych. Nie jestem politykiem i nie mam 
żadnych wyznań partyjnych. Mam natomiast obowiązki, od których odstąpić mi nie 
wolno. Za pierwszy z nich uważam wytrwać na stanowisku bez względu na to, jakie 
losy Bóg ześle na te ziemie, które stanowią moją diecezję. To samo zrobią wszyscy 
podwładni mi księża. Na to się jest księdzem, by wśród ludu swojego przebywać nie 
tylko wtedy, kiedy ludowi temu dobrze się dzieje. Właśnie w chwilach nieszczęść, 
w chwilach dopustu, my jesteśmy najpotrzebniejsi na stanowisku i my musimy dać 
przykład wytrwania. Z bólem patrzę na rosnącą panikę wśród ludności naszych ziem 
i na gromadne wysiedlanie się inteligencji na zachód. Jeżeli chcemy mieć prawo 
powiedzieć, że ziemie te są też i polską ziemią, to zawsze i w każdej okoliczności 
powinniśmy wszyscy tu swoją obecnością zaświadczyć, że polskość tu nie jest 
lotnym piaskiem, że gdy trzeba – to przecierpimy, a damy świadectwo prawdzie. 
Nikogo nie winię i nikogo nie gromię za uczucie paniki, ale jak mogę, przedkładam, 
by ludzie wypracowali w sobie moc ducha i by w takich dniach jak obecne więcej 
mieli Ojczyznę, mniej siebie na pamięci. Kraina nasza przechodziła w dziejach 
niejedno nieszczęście, niejeden zalew niepowodzenia – i przetrwała! Nie trzeba 
się usuwać od obowiązków heroicznych. Kto zna tylko te obowiązki, z których 
człowiekowi płynie korzyść, a ucieka od męstwa, ten jest jako niemowlę, które 
od Matki-Ojczyzny umie wszystko brać, a niczego jej dać nie potrafi. Ojczyzna 
zaś w chwilach grozy powinna mieć świadomość, że wokół niej stoją synowie jej 
dorośli, gotowi bronić jej i za nią choćby życie oddać. Takim synem Boga i Polski 
powinien być każdy z nas.
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[...] Witałem arcypasterza lwowskiego jako człowieka serca, dobroci, którą nosi 
w oczach, i radości wewnętrznej, która mu promienieje z przedziwnie pogodnego 
uśmiechu. Gdy później zaczął mówić, gdy miłosierne oczy jego zaczęły patrzeć 
gdzieś daleko przed siebie, jakby wpatrujące się w Boga, z którego czerpie swą 
siłę, słowa jego w intonacji głosu nieśmiałe, kryjące się za wrodzoną skromność 
duchową – miały przecie dla mnie zasłuchanego jakąś dziwną moc. Stawiały mi one 
postać arcybiskupa lwowskiego na ten piedestał, który mu wbudowały jego czyny. 
Zrozumiałem, że jest on jednym z wychowawców duszy Lwowa, tej duszy, która 
tak bezprzykładnym męstwem zapłonęła w listopadzie roku 1918.

Cóż czyniły te chłopięta kilkunastoletnie, gdy w owe dni pamiętne dały 
światu niewidziany nigdy i nigdzie obraz dzieci, broniących krwią swoją kraju od 
nieprzyjaciela? Spełniały tylko ów „drugi obowiązek”, o którym mi tak wzniosie 
a po prostu mówił ks. Bilczewski, spełniały nie tylko ten obowiązek, od którego 
korzyść człowiekowi płynie, ale i ten obowiązek wyższego porządku rzeczy, tę 
powinność, dla której trzeba zapomnieć o wygodzie, strachu i życiu. Na ławie 
szkolnej i w domu w te serca pacholęce siano naukę: „jeśli Ojczyzna zażąda, 
oddać jej powinieneś życie swoje”. Jak krótko sformułowaną była nauka ta, tak 
krótką była decyzja dzieci lwowskich: Ojczyzna żąda, bym za nią walczył, będę 
walczył. I uginając się pod karabinem, dźwignął go i padał trupem. Na cmentarzu 
Łyczakowskim złoci się w zachodzącym co dnia słońcu las krzyżów na grobach tych 
chłopaków, co w swoim przekonaniu nic innego nie zrobili, tylko swoją powinność. 
Ta sama linia postanowienia, którą dla siebie i społeczeństwa przepisuje sumienie 
ks. arcybiskupa Bilczewskiego.
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9. Orlęta lwowskie.

[Najmłodsi na cmentarzu obrońców Lwowa [w:] Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa, 
staraniem i nakładem Straży Mogił Polskich Bohaterów we Lwowie w dwudziestą rocznicę 
powstania Towarzystwa, Lwów 1939. Reprint. Wydano staraniem Michała Michalskiego we 
współpracy z Oficyną Wydawniczą GREN, Warszawa 1991]

Zacznę od Ciebie Antosiu, jednego z najmłodszych pacholąt między lwowskimi 
bohaterami.

Pełne Twoje nazwisko i imię: Petrykiewicz Antoni.
Miałeś lat 13 i byłeś uczniem drugiej klasy gimnazjalnej. Wtedy w tej klasie nie 

uczono jeszcze oficjalnie historii polskiej; tylko mówiono Ci o bohaterach greckich 
i rzymskich. Ale o polskich bohaterach także wiedziałeś. Nawet dużo! Wiedziałeś 
o naszych walkach o niepodległość i jak wszyscy Twoi koledzy zapewne marzyłeś 
o powstaniu, aby w nim wziąć udział. Tak bowiem jakoś dziwnie to „austriacka” 
szkoła wychowywała, że nie potrafiła wychować dobrego, lojalnego Austriaka, 
tylko buntownika. Taka już była atmosfera, z której nawet Twoi nauczyciele nie 
mogli się otrząsnąć... Albo nie chcieli...

Gdy więc padły pierwsze strzały ruskie we Lwowie, a odpowiedziały im 
jazgotliwie polskie, chwyciłeś, malcze, za karabin i stanąłeś u boku „straceńca” 
Abrahama, na Górze Stracenia. Kąsali was Rusini pociskami karabinów, 
odgryzaliście się zjadliwie.

Gdy Abraham spełniwszy swoje zadanie otrzymał chlubny, ale prawie 
niewykonalny rozkaz obrony Persenkówki, poszedłeś za swoim dowódcą. Jakżeż Ci 
było nie iść, Tobie sztubakowi, kiedy szedł także wasz chorąży, który już „chodził 
na prawa”, zanim go Austriacy „zaasenterowali”?

Na Persenkówce raniono Cię ciężko, podobnie jak chorążego, akademika. 
Dopiero wtedy wypuściłeś z ręki karabin i bryznąłeś gorącą krwią na zlodowaciały 
śnieg. Męczyłeś się jeszcze trzy tygodnie w szpitalu w strasznych cierpieniach, 
zanim od nich nie uwolniła Cię śmierć.

Gdy patrzę na Twą twarzyczkę, wyglądającą z kołnierza mundurka gimnazjalnego, 
prawie razi mnie na Twej głowie wojskowa furażerka. Gdybyś śmiercią swą nie 
wykazał był, że byłeś nie gorszym żołnierzem od setek, którzy walczyli i umierali 
na Persenkówce, podejrzewałbym, że sfotografowano Cię w parku Stryjskim 
bawiącego się w żołnierza z innymi dziećmi.
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Bitschan Jurek. Miał lat 14 i zginął od dwóch eksplodujących, ruskich 
pocisków, dnia 21 listopada na Cmentarzu Łyczakowskim, przy odsieczy Lwowa. 
Jego ówczesny dowódca, por. Petry, zapewnia, że Jurek począwszy od wieczora 20 
listopada aż do rana 21 listopada i jeszcze później stał bez przerwy na posterunku, 
a ostatnie godziny swego życia strzelał, ostrzeliwany przez nieprzyjaciela. Gdy 
padł, matka jego, Aleksandra Zagórska, nie mogła mu zamknąć powiek, gdyż jako 
komendantka Ochot[niczej] Legii Kobiet walczyła na innym odcinku.

Jabłoński Tadzik, lat 14, uczeń trzeciej klasy gimnazjalnej, wykradł się z domu 
i aby dostać się do polskich szeregów, przemknął się przez linię bojową. Dobiwszy 
się do swoich, szedł zawsze w pierwszym szeregu, nawet bez rozkazu, gdyż – jak 
mówił swoim towarzyszom, – „chciałby być jak najbliżej Mamy”, która pozostała 
w części miasta, zajętej przez Rusinów.

Ale nigdy już nie zobaczył Mamy i nie dobił się do jej domu, gdyż padł w ataku 
na Szkołę Kadecką 18 listopada 1918 [r.].

Dufrat Jaś (lat 12), był w wieku trzech poprzednich i był uczniem szkoły 
wydziałowej, a więc wyższej klasy obecnej szkoły powszechnej. Poległ 9 listopada 
1918 roku.

Loewenstamm Tadeusz, Wąsowicz Ksawery (ur. w r[oku] 1905). Kłosowski 
Jan, Skawiński Antoni, Wiesner Tadeusz (ur. w r[oku] 1904). Baczyński Janusz 
Bądzyński Stefan, Brojanowski Marian, Doleżal Adolf, Haluza Wilhelm, 
Manowarda de Jana Franciszek, Szczepański Józef, Wołowski Józef, Welser 
Franciszek (ur. w r[oku] 1903).

Michalewski Adaś, lat 14, uczeń IV klasy gimn[azjalnej]. Nie leży na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa. Nie walczył wprawdzie w obronie Lwowa z bronią w ręku, ale 
poniósł śmierć dla tego, że był Polakiem. Znalazłszy stary, zepsuty rewolwer, bawił 
się nim z innymi kolegami. Ktoś go zadenuncjował. Patrol ruski wyrwał go z rąk 
matki i jak psiaka zastrzelił pod murem kamienicy, przy ul. Zyblikiewicza I. 7. 
Gdyby nie był Polakiem, byłby chyba żył do dzisiaj.
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10. Z zapisków lwowskich dzieci

[Kajet dziecka lwowskiego z przeżyć w czasie oblężenia miasta Lwowa od listopada 1918 
do kwietnia 1919, ułożył i uwagami zaopatrzył Edward Horwarth, Lwów 1921. Cyt. za: Czesław 
Miłosz, Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2000]

Kajet dziecka lwowskiego

KLASA III
W czasie ostrzeliwania Lwowa siedziałam prawie ciągle w domu, czasem, 

gdy mniej ostrzeliwali, chodziłam po wodę i po świece, bo wodociągi i elektrykę 
zepsuły kule, a było niebezpiecznie, chowałam się do piwnicy. Bałam się wtedy 
bardzo i ze strachu płakałam i tuliłam się do mamy. Myślałam wówczas, że w każdej 
chwili może do domu wpaść kula i zabić kogoś. Pragnęłam wtedy, żeby te walki 
prędko się skończyły, żeby Polacy zwyciężyli i żebym już mogła chodzić do szkoły. 
Bardzo ciężkie były następujące dnie: 28 grudnia, gdy pociski zepsuły elektrownię 
i elektryka zgasła w całym mieście; noc sylwestrowa, kiedy silnie ostrzeliwano 
miasto; środa popielcowa, kiedy Ukraińcy tak podczas wybuchu amunicji i na 
dworcu bombardowali Lwów; noc przed niedzielą wielkanocną, kiedy Ukraińcy tak 
gwałtownie ostrzeliwali Lwów, że wszyscy ludzie schronili się do piwnic, a bardzo 
wiele domów zburzyły granaty.

Wielu ludzi zabiło, a koło nas pocisk zawalił prawie pół jednego domu.

Jadwiga B., lat 9,
córka budnika kolejowego

KLASA V
W czasie ostrzeliwania miasta chodziłam kilka razy na dzień po wodę 

z saneczkami. Raz jechałam po wodę, kule świszczą i wyją, a w domu nie ma ani 
trochę wody, już uszłam kawałek drogi, gdzie nie ma żadnych bram, wtem kula 
mi świsnęła koło ucha i upadła koło mnie. W popielcową środę, gdy był wybuch 
amunicji, siedzieliśmy w korytarzu, a ja myślałam, że Lwów rozsypie się w gruzy 
i modliłam się, żeby Bóg dał zwycięstwo naszym, a mamcia wyszła za bramę, 
czy świszczą kule, wtem słyszy mama świst i okropny huk, jęk i krzyk, i wołanie 
„ratuj”, mama się okropnie przestraszyła, zaraz przyszła ratować straż obywatelska, 
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później widzieliśmy, jak nieśli na noszach ranną kobietę i mężczyznę, na drugi 
dzień widzieliśmy dwie siostry poszarpane na kawałki, a matka ich zbierała do 
pudełka włosy, mózg i kawałki ciała. Były to dwie siostry Rusinki, więcej podczas 
ostrzeliwania nie zdarzyło się nic ważniejszego.

Kazimiera F., lat 13, córka elektromontera

KLASA III
W czasie ostrzeliwania Lwowa z początku siedziałem w domu spokojnie, 

później pomagałem naszym żołnierzom, przynosząc im amunicję i żywność. 
Bardzo się nie bałem, ponieważ jestem Polakiem, a Polak rodowity niczego się nie 
boi, nawet śmierci. Myślałem sobie, że gdybym był większy, to poszedłbym także 
walczyć i bronić naszego Lwowa. Życzyłem sobie, żeby się ta wojna jak najprędzej 
skończyła, żeby nasi zwyciężyli i żeby się szkoła rozpoczęła. Najgorsze dnie były, 
jak Lwów był odcięty od innych miast i jak Ukraińcy ostrzeliwali miasto.

Stanisław W., lat 9

KLASA IV
W czasie ostrzeliwania Lwowa siedziałem w domu, a rzadko kiedy wychodziłem 

na ulicę z powodu ciągłej strzelaniny. Wiele dni i nocy siedzieliśmy w piwnicy. Nie 
balem się tak bardzo, ale byłem przygotowany na śmierć od pocisków hajdamackich. 
Wówczas myślałem sobie o naszych braciach, którzy walczyli w obronie ojczyzny 
naszej i o tych, co dostali się do niewoli hajdamackiej, gdzie musieli znosić wielkie 
męczarnie i nieludzkie obchodzenia się z nimi. Życzeniem moim i jedynym 
pragnieniem było zwycięstwo dla Polaków, oswobodzenie Lwowa spod srogiego 
jarzma niewoli ukraińskiej i żeby Pan Bóg tych chciwych hajdamaków srodze ukarał. 
Przeżywałem wiele ciężkich i smutnych dni, jak 1 listopada; 20, 21, 22, 23 i 24 
grudnia, ale najsmutniejszym, zarazem najstraszniejszym dniem był dla mnie dzień 
Bożego Narodzenia, 25 grudnia, gdzie w dniu tym zobaczyłem swego drogiego 
braciszka, który został w straszny sposób przez barbarzyńskich hajdamaków 
zamordowany i odprowadziłem go po raz ostatni na wieczny odpoczynek.

Adolf K., lat 10
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KLASA IV
W czasie ostrzeliwania miasta byłem przy wojsku polskim. Nie bałem się, 

bo byłem w każdej chwili przygotowany na śmierć za ojczyznę, ponieważ ciągle 
barbarzyniec gęsto ostrzeliwał nasze placówki. Myślałem sobie, że cała placówka 
rozsypie się w gruzy. Modliłem się, aby naszym poszczęściło się, żebyśmy mogli 
wypchać tych złoczyńców. Od 8 kwietnia do Wielkiej Nocy bardzo ciężkie były 
dnie i smutne.

Kazimierz L., lat 11

KLASA IV
W czasie ostrzeliwania nosiłem amunicję do Sienkiewicza szkoły i byłem 

tam ordynansem. Nosiłem rozkazy i chowałem je do maciejówki. Walczyłem za 
ojczyznę. Ja się nie balem i modliłem się za Polskę. Myślałem, że zginę, jak upadł 
szrapnel naprzeciw naszej kamienicy, to się zląkłem. Dnie były ciężkie i smutne, 
w dnie zaduszne, w Popielec i w niedzielę wielkanocną.

Edward B., lat 10

KLASA VIII
Wracałam zwykle do łóżka zalana łzami i w gorącej modlitwie prosiłam Boga 

o zdrowie dla tatka i zwycięstwo dla naszych żołnierzy.
Tymczasem w ślad za ukraińskimi kulami rzucanymi na miasto zjawiła się ta biała 

pani z kosą – śmierć i jęła przecinać wątki ludzkich istnień. Wiele, wiele porwała 
ofiar. Zaczęły nas też dochodzić wieści, o bestialskim obchodzeniu się ukraińskich 
„herojów” z polskimi jeńcami. A były te wieści tak przerażająco straszne, dowodzące 
takiego okropnego zwyrodnienia ze strony Rusinów, że na myśl o tym ścinała się 
krew w żyłach, a w sercu wzbierała nienawiść coraz większa. Ponieważ śmierci 
w tych czasach można było się spodziewać każdej chwili, poszłam do spowiedzi, 
aby być na nią przygotowaną. Gdy powiedziałam księdzu o swojej nienawiści do 
Ukraińców, dał mi taką naukę: „Chrystus kazał wszystkich kochać i wszystkim 
przebaczać, sam przebaczył tym. którzy go do krzyża przybili, mówiąc: »Daruj im 
Ojcze, bo nie wiedzą co czynią«. Naród ruski zły nie jest, tylko ciemny, a przez to 
i chwiejny. Ulega złym podszeptom swoich »prowodyrów«. Ty go nie nienawidź, 
ale raczej proś Boga, aby okazał nad nim Swoje miłosierdzie, aby im dał poznać, że 
czynią źle”. Odeszłam od konfesjonału i bijąc się w piersi, prosiłam: „Boże zmiłuj 
się! Oświeć ich!”. Tak teraz modlę się co dnia.

Stefania M., lat 16
córka wachmistrza żandarmerii
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11. „Na prostych, żółtych tabliczkach czytasz ślad ich krótkiego, 
prędko zgasłego żywota”.

[Wacław Lipiński, Wśród lwowskich orląt, Łomianki, LTW, 2008]

[...] Cmentarz obok, po przeciwnej stronie alei. Jeszcze się czepiają gdzieniegdzie 
drzew żółte, drżące liście klonów i brzóz, jeszcze znaczą krwawymi łzami biel 
puszystego śniegu. Ponuro, żałośnie zawodzą trąby orkiestry...

Parcela cmentarna, na groby obrońców Lwowa przeznaczona, rośnie, wydłuża 
się, coraz więcej z każdym dniem zajmuje miejsca. Wszystkie na niej mogiły 
świeże, żółtej ziemi wydarte. Jasne, drewniane krzyże poznaczyły je jednakim, 
monotonnym rysunkiem.

Leżą tu znani i nieznani, swoi dla Lwowa i obcy. Leżą tu obok siebie, w jednakich 
sosnowych trumnach, jednako cisi, uśpieni śmiercią na wieki. Dopiero co dzieliły 
ich lata, pochodzenie i zawód.

Na prostych, żółtych tabliczkach czytasz ślad ich krótkiego, prędko zgasłego 
żywota. Data zgonu krzyżem złączona z datą urodzin. Rok tysiąc dziewięćsetny 
pierwszy, dziewięćsetny drugi i trzeci, nawet i czwarty. Ten poległ pod Cytadelą, ów 
pod pocztą, inny w Snopkowie, w Pasiekach, w Zboiskach... Uczeń gimnazjalny, 
robotnik, akademik...

Są i tabliczki puste prawie, niewiele na nich słów. Poległ dnia... nieznany żołnierz 
– nic więcej, ani słowa...

Skądżeś się tu wziął, skąd jesteś, żołnierzu? Jakież płomienie serca przygnały 
cię do Lwowa, skądżeś przybył wielkiego bronić miasta?

Straszliwy jęk musiało ono wydawać, krzykiem cię wzywać rozpaczy, skoroś ty 
właśnie, nikomu nieznany, cios w swoje serce za nie otrzymał...

Skądś, z głębi kraju tutaj przybiegłeś. Gdzieś od Cieszyńskiego Śląska, 
z Krakowa czy stamtąd, gdzie Wisła szeroką wodą płynie. Wykradłeś się w głuchą 
noc z Sambora czy Tarnopola. Wszystkieś papiery swe zniszczył, zgubiłeś dla ludzi 
swój ślad. Nie będzie szukał wróg zemsty na rodzinie twojej, bagnetów swoich na 
nią nie skieruje. Nikt – skądżeś przybył i ktoś jest – poza tobą samym, nie będzie 
wiedział. Nieznanym zostałeś, jak nieznane twe życie krótkie, walka i żołnierska 
śmierć.

Zawodzą, żałośnie zawodzą głosy trąb. Szeleści zeschnięty liść, cisza się tai 
w puszystym, kopnym śniegu. Tylko dygoce długo, długo dygoce w kaplicy 
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cmentarnej serce kościelnego dzwonu. Włóczę się po mieście. Z ulicy na ulicę 
i znów na szeroki plac.

Na każdym niemal kroku ślad niedawnej walki rzuca się w oczy. Ulice, które były 
linią pozycji w czasie listopadowych dni, żałosny przedstawiają wygląd. Gmach 
Głównej Poczty zestrzelany na sito. Wejście do niej, „Redutą Piłsudskiego” nazwane, 
potrzaskane ciosami kul, że i centymetra całego muru nie znajdzie. Powgryzały się 
kule w cegły, porozdzierały gzymsy, kanty, obramowania. Ślepe, ogromne oczodoły 
okien pustką zieją zniszczenia – to wicher wojny przez nie przeleciał. Wdzierał się 
tu noc w noc, dzień w dzień, przez długie tygodnie...

Całe ulice wzdłuż porysowane biczami kul, podziurawione, skłute szyldy, 
powyrywane ze sztab dźwiękliwie drżą na ścianach. Na jezdniach góry niesprzątanego 
dawno śniegu. Rdzawe, bez połysku szyny, bezużyteczne od wielu, wielu dni.

Nie ma wody. Zrujnowane wodociągi przechodzą z rąk do rąk. Przy ulicznych 
studniach długie ogonki ludzi. Cierpliwie stoją tu wszyscy. Panie w kapeluszach, 
kobiety w lichych chustkach, starzy panowie z niebieskimi kubełkami w ręku. 
Radzą wszyscy i gwarzą. Złączeni razem, nieskłóceni nieszczęściem, nędzą spleceni 
w jedno. Nikt się tu nie drze naprzód, nie przepycha. Każdy w miejscu swoim stoi, 
w kolejce po wodę. Stoją godzinami...

Nie ma światła. Elektrownia na Persenkówce przechodzi z rąk do rąk. Gdy dorwą 
się doń ludzie z miasta, naprawią technicy maszyny i instalację, wnet przeciągłym, 
szeleszczącym poświstem lecą granaty ku jasnym światłom elektrowni. Drą mury, 
biją w maszyny, odłamkami jęczą, aż nagła ciemność ogarnie miasto. Ponura zapada 
noc, rozdygotana strzałami, które tu nigdy nie cichną.

Suną milkliwie cienie po ulicach. Ściśnie się trwożnie długi wąż ludzi przy 
studni. Szepce i drży. Znów nie ma światła, a świec już dawno brak.

Posępny mrok ogarnia miasto, zwątpienie wciska się do tysiąca serc. Bardziej 
ponuro, bardziej złowróżbnie tłucze się teraz wśród murów karabinowego ognia 
wielokrotne echo. Jego pogłos w nocnej ćmie potężnieje, dzikiej nabiera siły, potęgi 
nieodpartej. Jak strasznie strzelają, jak nie przestają ani na chwilę... Idzie przez 
miasto kompania. Twardy krok, równy, dudniący. Raz, dwa... raz, dwa... Przemierza 
milczące, głuche ulice.

Waży się pocisk w powietrzu. Chyboce się, drgającym tchnieniem śmierci pruje 
powietrze. Coraz jest bliżej, coraz bliżej. Szelestny jego szum za chwilę wpada 
w dźwiękliwy, metaliczny jęk, w raptowny, gwałtowny wizg. Nim po uchwycie 
ciszy zatrzymać się serce zdoła, rozdzierający huk już bije w mur. Brzęk rozpaczliwy 
szyb, żałosny jęk odłamków...
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Strwożył się długi szereg postaci przy studni. Ścisnęli się jeszcze bardziej, już 
nie przechodzi nawet szept...

Kompania idąca ulicą „Hej!” nagle wrzasnęła. Radosny śpiew, wesoły, tęgi śpiew 
żołnierski poruszył głuche mury. „Hej, strzelcy, wraz, nad nami Orzeł Biały!...”

Rósł, potężniał, jak zwycięstwo, jak triumf brzmiał. Śpiew, żołnierski śpiew... 
Poweselała ulica. Przycichły strzały, zmatowiał ich przenikliwy trzask. Zadrgały 
serca, podniosły się głowy, uśmiech zawitał do lic. Z szeregu ludzi, długim stojących 
wężem z kubełkami przy studni, szedł gwar rozmowy, polatywał śmiech.
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12. Na froncie pod Lwowem.

[Józef Jaklicz, A więc wojna! Kampania wrześniowa 1939 oraz inne pisma i wspomnienia, 
przedmowa i wybór Marek Kornat, Warszawa, Bellona, 2016]

Malechów – Laszki, 10 XI 1918 r.

6 XII. Godzina 7 po południu – alarm: oddziały stojące na Cytadeli, tj. kompania 
szturmowa warszawska, kpt. Noworad i KKM w pełnym pogotowiu czekają na 
rozkazy wymarszu. Rozkaz nadchodzi. Ukraińcy przeważającymi siłami wyparli 
nasze oddziały z Dublan, zepchnęli je do Malechowa i prą na Zboiska. Jeśli Zboiska 
padną, ostatnią deską ratunku będą Rogatki Żółkiewskie. Nasze zadanie – pójść 
do Zboisk (4 km od Lwowa), zameldować się u dowódcy grupy ppłk. Huperta i za 
wszelką cenę utrzymać linię Zboisk.

[...] Zająwszy pozycję obronną, żądam posiłków celem przeprowadzenia ataku 
na Laszki – otrzymuję zawiadomienie, iż z powodu braku sił o ataku mowy być nie 
może. Zająwszy kwaterę we wsi w szkole, staram się utrzymać Malechów za wszelką 
cenę, zdając sobie sprawę z ważności tego posterunku, którego stracenie może 
być katastrofalne dla całości obrony Lwowa. Przez cały dzień jestem ustawicznie 
niepokojony silnymi patrolami nieprzyjacielskimi od strony Dublan i Grzybowie, 
pozostając pod morderczym ogniem broni maszynowej od strony Laszek 
wstrzelanych wyśmienicie w drogę Zboiska-Malechów. O przejściu z placówki nr 
2 do nr 1 wprost mowy być nie może, ze względu na mostek na strumyku tuż przed 
nasypem kolejowym. Obchodzę jednak wszystkie placówki bez wyjątku, dodając 
ducha żołnierzom, którzy (prócz 30 ludzi z Kompanii Warszawskiej, których zresztą 
pozostawiam w rezerwie dla przeprowadzenia kontrataku, w wypadku przełamania 
frontu), są żołnierzami świeżymi, będącymi po raz pierwszy w ogniu i na stanowisku 
tak trudnym do utrzymania jak obecne (front mój załamuje się pod kątem prostym, 
otrzymuje więc maszynowy ogień flankowy).

[...] Wysyłam patrol do Laszek, który dostaje się pod ogień maszynowy. 
Artyleria więc nie zdołała nawet spędzić karabiny maszynowe nieprzyjacielskie. 
Z pozostającymi mi 30 ludźmi nie mogę się zdecydować na atak, tym więcej, że 
zajęcie Laszek pociągnęłoby za sobą konieczność ich obsadzenia, a wtedy nie 
miałbym ani jednego człowieka rezerwy, posiłki zaś są niemożliwe.
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Trwam więc tylko na stanowisku. Godz. 5 po południu, noc ciemna. Pod placówkę 
nr 2 podchodzi silny patrol nieprzyjacielski i atakuje go frontowo. Ustawiony tam 
KM z obsługą dawnych żołnierzy austriackich, nie oddawszy ani jednego strzału, 
ucieka, szerząc popłoch wśród żołnierzy pełniących służbę na placówkach. W ślad 
za obsługą KM ucieka placówka.

Na wiadomość o tym wysyłam 10 żołnierzy z sierżantem Żarnowiczem (stary 
żołnierz warszawski) z rozkazem bezwzględnego zajęcia dawnego stanowiska. 
Równocześnie stawiam na nogi wszystkich pozostałych żołnierzy z porucznikiem 
Stefańskim i pcham ich do kontrataku na lewe skrzydło z rozkazem oflankowania 
nieprzyjaciela. W tej chwili dostaję wiadomość, iż placówka nr 4 cofnęła się 
również. Jeśli kontratak porucznika Stefańskiego powiedzie się, to stanowisko 
będzie uratowane.

Placówki nr 1 i 2 znajdują się o 200 m od mojej kwatery. Porucznik Stefański 
zawiódł. W 10 minut później zameldował, iż pod naporem nieprzyjaciela cofa się na 
drogę do Malechowa. Ponieważ jestem pod silnym ogniem nieprzyjacielskim, sądzę, 
iż mam do czynienia istotnie z atakiem nieprzyjaciela. Zarządzam wycofanie się na 
drogę do Malechowa placówek nr 1 i 2 oraz 20 ludzi z porucznikiem Stefańskim – 
placówki nr 3 i 4 mają się cofać wąwozem na wzgórza przed Zboiskami.

Na drodze do Malechowa podejmuję obronę. Rozpoczynam szalony ogień. 
Stwierdzam jednak z przerażeniem, iż obsługa wszystkich karabinów maszynowych 
uciekła, porzuciwszy broń. Zabrawszy porzucone karabiny maszynowe cofam się 
na wzgórza. Tutaj otrzymuję rozkaz utrzymania wzgórz. Rozstawiam placówki, 
formuję i porządkuję linię – żołnierze przemarznięci, zmęczeni całonocnym 
i całodziennym zmaganiem się. Szukam żołnierzy dawnych placówek nr 4 i 3 
i nie znajduję ich. Domyślam się, iż nie mogąc się już wycofać, wpadli w ręce 
nieprzyjacielskie. Rozpacz mnie ogarnia, iż dzięki tchórzostwu obsługi karabinów 
maszynowych straciłem pozycję, straciłem 20 żołnierzy, straciłem moje stare imię 
wyborowego żołnierza. Bez ludzi do Lwowa wrócić nie mogę. Pozostaje mi do 
dyspozycji 30 warszawskich żołnierzy i 25 kompanii noworadomskiej.

Zwracam się z gorącym apelem najpierw do tych żołnierzy, których sam 
przywiozłem i namówiłem na odsiecz Lwowa, aby poszli ze mną dla odbicia 
straconych na placówkach żołnierzy. Nie było między nimi jednego, który by 
okazał chęć pozostania. – „Pójdziemy, panie kapitanie”. Zwracam się do porucznika 
Stefańskiego, ich komendanta, idzie także, potem do ppor. Toruńskiego, oficera, 
który wraz z nimi uciekł z Warszawy. Odpowiedział, że jest przemarznięty. 



12

31

Materiały dla 
nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

Pozostawiłem go na miejscu. Z tym samym apelem zwróciłem się do żołnierzy 
kompanii noworadomskiej. – Nikt z nich nie okazał chęci pójścia ze mną, wszyscy 
wymówili się zmęczeniem i przemarznięciem. Odesłałem ich do Zboisk.

Z 30 zgłoszonymi i porucznikiem Stefańskim rzuciłem się do ataku, prowadząc 
szpicę. Zdawałem sobie jasno sprawę, iż jeśli wsi nie zajmę, jeżeli pozostałych tam 
żołnierzy nie odbiję, to muszę zginąć. Pozostawiwszy porucznika Stefańskiego 
z siłą główną, sam z patrolem 6 żołnierzy ruszyłem szybko naprzód. Już jestem przy 
mostku – pod nim przez rzeczkę przedostaję się na drugą stronę.

Przywołuję resztę żołnierzy z porucznikiem Stefańskim. Wkraczamy do wsi. 
Ciemność. Wysyłam patrol w kierunku dawnych placówek nr 1 i 2, za chwilę słyszę 
okrzyki „hura, hura”, to utarczka patrolu mojego z Ukraińcami. Ukraińcy zatrzymali 
go po polsku: „Stój, kto idzie?”; odpowiedzieli: „Swój”; „Co za swój?”; „Kompania 
szturmowa”. Wtedy Ukraińcy rzucili się na nich z okrzykiem szturmowym. Patrol 
mój, oddawszy strzały, cofnął się do mnie. Całą siłą ruszyliśmy teraz wprzód, 
Ukraińcy w następnych minutach zostali odrzuceni już za tor. W gorączce jak 
najszybszego dostania się do miejsca dawnego stanowiska placówki nr 3, zabrałem 
2 żołnierzy i skoczyłem w kierunku kościoła – już zarysowuje się jego kontur. 
Biegiem dolatuję sam do niego. Nagle – „Stój, kto idzie?” i sylwetka widoczna 
na śniegu żołnierza z najeżonym bagnetem o 10 m ode mnie. – Zdrętwiałem. 
Błyskawicznym ruchem wyciągnąłem „Steyera”, schyliłem się i czekam. Znowu 
„Kto idzie?”. „Swój” odpowiadam i nie mówię nazwiska, aby zyskać na czasie – 
jeśli powiem i będzie to Ukrainiec, to strzeli natychmiast i musi mnie trafić, bo stoję 
na śniegu; zyskując zaś kilka sekund, może uda mi się paść i zawołać żołnierzy. 
Mija kilka śmiertelnie długich sekund, tysiące myśli przebiega mi przez mózg: Tutaj 
była moja placówka – jeżeli ją Ukraińcy zajęli, to posterunkiem jest Ukrainiec – 
strzelę – jeżeli to jednak moja placówka, która zdołała się ze względu na znaczną 
odległość od ataku i szybkość kontrataku utrzymać? Jeżeli więc to mój żołnierz 
strzeli i trafi, to zabije swego oficera. Jeżeli strzeli i nie trafi, to ja strzelę i zabiję 
mojego żołnierza. Setna część sekundy wydaje mi się wiecznością.

Nagle słyszę i poznaję głosy. To moi żołnierze, z okrzykiem radości „tu kapitan 
Jaklicz” rzucam się do nich. Pozycja uratowana, placówka na swoim miejscu, żołnierze 
wszyscy. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy jak w tej chwili. Uratowany honor 
starego żołnierza, który cofa się tylko wtedy, gdy wyzyskał wszystkie środki obrony 
i gdy zagraża śmierć całemu oddziałowi. Błogosławiłem ludzi, którzy ze mną poszli 
i oddałbym im za tę chwilę wszystko – życie, szlify oficerskie, majątek! Zrodziła 
się myśl natychmiastowego ataku na Laszki Murowane. Miałem do dyspozycji 30 
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zmęczonych, przemarzniętych żołnierzy. Z nimi wykonać ataku nie mogę, nie mogę 
pozostawić ich nawet na placówkach, bo pomarzną i usną. Patroluję więc tylko linię 
dawnych placówek i żądam natychmiastowej pomocy.

[...] Na drugi dzień przed południem rozpoczął się silny ogień artylerii 
nieprzyjacielskiej na Malechów. Cudem wprost nikt nie zginął, ani nie był ranny. 
W plebanię, gdzie kwaterowało 10 żołnierzy, jako zmiana placówki nr 3, uderzyły 
2 granaty. Zginął tylko jakiś cywil. Tak, że akcja patroli nieprzyjacielskich na 
placówki nr 1, 2 i 3 była silna. Placówka nr 1 cofa się, wsparta jednak 10 żołnierzami 
odpiera Ukraińców za tor i wraca na swoje miejsce; obserwuję jej ruchy, są pełne 
wytworności bojowej, dobrze zgrane, świadcząc o doskonałym wyrobieniu 
bojowym. O godz. 2 po poł. otrzymuję wiadomość o zluzowaniu mnie przez jakiś 
inny oddział. O zmierzchu wycofuję ostatnią placówkę i wracam do Zboisk. Tutaj 
otrzymuję rozkazy udania się z oddziałem na chwilowy odpoczynek do Lwowa.

Wieczór spędzam na przyjęciu u pułkownika Sikorskiego, gdzie nie mogąc 
opanować szalonego zmęczenia (2 noce i 2 dni bez 5 minut spania), kilkakrotnie 
zasypiam.

Na drugi dzień otrzymuję wiadomość, że Malechów z takim trudem i uporem 
broniony przeze mnie, z tak wielkim poświęceniem żołnierzy, został przez oddział, 
który nas zluzował w nocy, oddany nieprzyjacielowi.
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13. Odsiecz Legii Akademickiej z Warszawy.

[Tadeusz Katelbach, Spowiedź pokolenia, przejrzał, poprawił i posłowiem opatrzył Sławomir 
Cenckiewicz, Gdańsk, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna „Osobita”, 2001]

Już przed Bożym Narodzeniem 1918 roku wiedzieliśmy, że nasz pobyt 
w Warszawie możemy obliczać zaledwie na dni. 4 stycznia 1919 roku pułk nasz 
został załadowany. Żegnały go na rampie kolejowej tłumy rodzin, znajomych 
i przyjaciół mych kolegów. W ciągu długich godzin obserwowałem te niepotrzebnie 
przedłużające się, ckliwe pożegnania. Sam pożegnałem się z rodziną w domu 
i zabroniłem najbliższym zjawienia się na dworcu.

Wyładowaliśmy się w Bełżcu i ruszyliśmy na Rawę Ruską, Żółkiew, 
Brzuchowice, Lwów. Stanowiliśmy część grupy „Bug”, dowodzonej przez gen. 
Romera. Walki z Ukraińcami zaczęły się zaraz za Rawą Ruską. [...] Pod Żółkwią 
straciliśmy dowódcę naszego pułku – mjr. [Zygmunta] Bobrowskiego. Stałem przy 
naszym ciężkim „Maksymie” [karabin maszynowy Maxim] w odległości zaledwie 
paru metrów od Bobrowskiego, gdy nagle usłyszałem okrzyk: „Nosze dla dowódcy”. 
Za chwilę już go nieśli.

Śmierć Bobrowskiego zrobiła duże wrażenie w szeregach pułku. Żołnierz, 
zwłaszcza młody, jest przesądny. Lecz dalsze, kilkudniowe marsze, połączone 
z ustawicznymi walkami, miały w sobie tyle uroku, że złe przeczucia poszły precz.

W zajmowanych wsiach zastawaliśmy tylko baby, dzieci i starców. Ukraińców 
w sile wieku nie było. Uderzał nas ten fakt. Baby, jakby umówione, odstraszały nas 
od kwater, mówiąc, że w izbach są chorzy na tyfus. Szybko przekonaliśmy się, że 
było to świadome kłamstwo. Nie wyciągaliśmy jednak z tego kłamstwa żadnych 
konsekwencji. Przeciwnie, byliśmy dla bab arcyuprzejmi, wywołując wśród nich 
objawy szczerego zdumienia, gdy za jaja, mleko czy kluski, płaciliśmy szarmancko, 
nie przyjmując z reguły żadnych ofiar. Oczywiście, nieakademicka część żołnierzy 
nie odznaczała się taką wytwornością. Pozwalała sobie często na nielegalny fasunek. 
Lecz objawy te tępiliśmy sami. Gdy w parę tygodni później pełniłem już na froncie 
funkcję sierżanta szefa kompanii karabinów maszynowych, byłem szczególnie 
surowy dla złodziejaszków, okradających ludność ukraińską.

13 stycznia, w poniedziałek, pułk nasz dostał potężnie w skórę pod Skniłowem. 
Byłem już w czasie listopadowych walk o Lwów otrzaskany z widokiem trupów, 
rannych, konających. Lecz w tym dniu wszystkiego było na raz za wiele. W dodatku 
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u schyłku walki sprowadzałem z pola mego rannego kolegę szkolnego, por. 
Kłobukowskiego. Taszczyłem się z nim przez całe miasto aż do politechniki, w której 
znajdował się szpital i nieustannie tego dnia robiono operacje. Lekarze upadali 
ze zmęczenia, a w korytarzach pełno było krwi. Miałem moralny katzenjammer, 
jakiego już nigdy później nie przeżywałem.

Nie ulegało wątpliwości, że wiadomość o ciężkich stratach Legii Akademickiej 
wywoła w Warszawie poruszenie. Nieudany zamach z 5 na 6 stycznia bądź co bądź 
podniecił umysły. Poruszenie wystąpiło, oczywiście, w postaci ataków pod adresem 
Piłsudskiego, że „kwiat młodzieży warszawskiej” wysłał na stracenie. Gdyby nie 
posłał 36 pułku na odsiecz Lwowa, byłoby także źle, gdy to uczynił, znaleziono 
także dziurę w całym. Akcję tę montowała Narodowa Demokracja, mobilizując swe 
siły do generalnej rozprawy z Piłsudskim, strzelająca w Komendanta wszystkimi 
nabojami endeckiego autoramentu: socjalista, żydomason, osobisty wróg Pana 
Boga, germanofil, dyletant wojskowy pozujący na wodza, zwolennik porozumienia 
z Ukraińcami, Litwinami i innymi mniejszościami, rzecznik radykalnej reformy 
rolnej itd., itd. Zaczynała się już w odradzającej Polsce walka o władzę. A walczyć 
o władzę znaczyło walczyć z Piłsudskim. Gorączkowo zwłaszcza mobilizowano 
Poznańskie, Pomorze i Śląsk – dzielnice Polski, w których Piłsudski był stosunkowo 
mało znany i gdzie „rząd dusz” prawie niepodzielnie spoczywał, bądź w rękach ND, 
bądź – jak na Śląsku – w rękach Wojciecha Korfantego. Echa tych politycznych 
harców wewnętrznych, dochodzące na front, napawały nas obrzydzeniem i zdawały 
się przekreślać nasze młodzieńcze nadzieje, że odrodzona Polska zdobędzie się na 
nowy styl życia, na ten styl, którego podwaliny kładliśmy na zebraniach Konferencji 
Ogólnoakademickiej.
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14. Wspomnienia ochotnika z frontu pod Lwowem.

[Stefan Korboński, Polonia Restituta. Wspomnienia z dwudziestolecia niepodległości 1918–
1939, Philadelfia, Wydawnictwo Promyk, 1986]

Wreszcie któregoś dnia front się obudził. Podjechał na odległość paru 
kilometrów ukraiński pociąg pancerny od strony Sambora i zaczął nas ostrzeliwać. 
Odpowiedziała mu nasza bateria zza stawu w Czerlanach, a później włączyły się 
inne baterie z obu stron. Nasze dowództwo oceniło to jako przygotowanie do ataku 
i wyprowadziło kompanię do rowu przed wsią, czyli do okopów. Wygrzebałem sobie 
łopatką głębszą wnękę, karabin ułożyłem w rowku na okopie i czekałem na mego 
Ukraińca. Niestety, ani on, ani inni się nie ukazali przed naszymi celownikami. Po 
paru godzinach ściągnięto nas na kwatery zmarzniętych na kość.

Do tego czasu prochu nie powąchałem i czekałem co dalej. Wreszcie któregoś 
dnia zjawił się na naszej kwaterze podporucznik Blajcher (brzmienie fonetyczne), 
przystojny, wysoki, szczupły młodzieniec lat dwudziestu paru, zdaje się student 
Politechniki Lwowskiej i oświadczył, że szuka ochotników na nocny wypad. 
Z nudów zgłosiliśmy się natychmiast obaj z Gałą i jeszcze jakiś uczeń z Przemyśla 
wtedy, kiedy nasi koledzy z poboru milczeli z dezaprobatą. Po pół godzinie odbyła się 
zbiórka. Było nas ośmiu i dziewiąty Blajcher. Rozpoczął odprawę od tego, że zapytał 
nas, królewiaków, czy umiemy obchodzić się z granatami ręcznymi. Przytaknęliśmy 
bez chwili wahania, ale Blajcherowi to nie wystarczyło, gdyż zapytał: „A macie 
praktykę w ich rzucaniu?” – na co już odpowiedzieliśmy milczeniem. Blajcher 
się uśmiechnął i dodał ośmielająco: „To dzisiaj zaczniecie się uczyć”. [...] „Jeśli 
uda nam się” – ciągnął dalej Blajcher – „dotrzeć od tyłu do kolonii, składającej się 
z paru gospodarstw, wskażę każdemu jego chałupę. Zajmiecie pozycje pod oknem 
i na mój sygnał na tym instrumencie” – i tu dmuchnął w gwizdek, aż nas zabolało 
w uszach – „każdy z was rzuci swój granat przez okno. Nie rzucać jednak z daleka, 
gdyż się odbije od ramy i was zabije. Wyciągnąć sznurek od zapłonu i wepchnąć 
granat przez szybę do środka, a po tym bęc na ziemię twarzą do drzwi, przeczekać 
tak wybuch i jeśli ktoś wyskoczy z chałupy, walić do niego jak do tarczy”. Wszystko 
zostało wykonane jak na manewrach. Obszedłszy kolonię z daleka, doszliśmy z tyłu 
bezszelestnie do chałup, niezauważeni przez posterunek stojący po przeciwnej 
stronie kolonii i patrzący przed siebie, w kierunku naszych pozycji.
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Ustawiłem się przy niskim oknie i zerknąłem do środka przez wolne od lodu 
kółko w szybie. Palił się z boku na ścianie mały kaganek i w jego świetle ujrzałem 
jakiś dziesiątek osób śpiących na podłodze, a pod ścianą stojak z karabinami. 
Wyciągnąłem zza pasa granat, metalową rurkę, odbezpieczyłem i czekałem na sygnał. 
Rozległ się gwizd, wyszarpnąłem sznurek od zapłonu, jednym rzutem wybiłem 
szybę i wepchnąłem granat do środka, po czym padłem plackiem na ziemię. Rozległ 
się straszliwy wybuch i posypała się na mnie reszta szyb. W chałupie rozległy się 
jęki i krzyk. Podniosłem karabin i wlepiłem oczy we drzwi, skąd wypadł żołnierz 
z karabinem w ręku. Strzeliłem z odległości paru metrów i zarepetowawszy, 
poprawiłem do drugiego. Zwalili się obaj na ziemię jak kloce.

Rozległ się nowy, przeciągły gwizdek Blajchera i biegiem ruszyłem w kierunku 
tego głosu. Blajcher nas szybko policzył. Byliśmy wszyscy, cali i zdrowi. Ruszyliśmy 
spiesznie w kierunku naszych pozycji wtedy, kiedy ze wszystkich stron rozpoczęła 
się bezładna strzelanina. Gdy dochodziliśmy do naszego Porzecza, zaczęło świtać.

[...] Od tego czasu chodziliśmy z Blajcherem na wszystkie jego wyprawy. 
Włóczyliśmy się po nocach na tyłach pozycji ukraińskich, alarmując śpiące oddziały, 
urządzając zasadzki i likwidując ich patrole oraz posterunki. [...] Wkrótce wyjaśniono 
zadanie naszego plutonu. Atak głównej siły pójdzie wprost w kierunku na Sambor, 
podczas gdy nasz pluton rozpocznie atakować o pół godziny wcześniej w innym, 
bocznym kierunku. W chwili, gdy zostaniemy zauważeni i ostrzelani, mamy paść na 
ziemię, okopać się, na ile pozwoli zamarznięta powierzchnia, i strzelać w kierunku 
nieprzyjaciela, obojętnie, czy go widzimy, czy nie. Właściwie mamy udawać atak 
i ściągnąć na siebie uwagę rezerwy, no i ogień z całego odcinka frontu. Gdy to się 
stanie, rozpocznie się główny, prawdziwy atak.

Wszystko się sprawdziło. Wyszliśmy na przedpole rozrzuceni szeroko, udając 
większą jednostkę i w połowie drogi do pozycji ukraińskich zostaliśmy ostrzelani. 
Położyłem się w jakimś wgłębieniu i czekałem, co będzie dalej. Ale to czekanie 
nie trwało długo. Ogień się wzmagał i odezwały się również karabiny maszynowe, 
a później artyleria. Wszystko to gwizdało koło uszu i pękało bez większej szkody, 
a my pukaliśmy przed siebie oszczędnie, by nam starczyło na dłużej amunicji. 
Zżymałem się w duchu, gdyż głupio było tak służyć za tarczę strzelniczą, ale rozkaz 
był rozkazem. Wreszcie od strony Sambora zabłysła zielona rakieta i oświetliła 
kawał widnokręgu. Był to sygnał, że atak osiągnął swój cel. [...]

Niedanym nam było się wyspać, gdyż o świcie poderwał nas alarm. Po drodze do 
okopów już biła po nas artyleria. Gdy zapadłem w moją dziurę i podniosłem głowę, 
ujrzałem niezapomniany do dziś i na swój sposób piękny widok. Na przestrzeni paru 
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kilometrów kwadratowych cofały się od strony Sambora nasze oddziały. Odbywało 
się to bez paniki, we względnym porządku. Jeden pluton cofał się, drugi go osłaniał 
ogniem. Ukraińcy bili po nich z każdej lufy i gdzieniegdzie na śniegu zostawały 
ciemne plamy. Doszli tak do naszych okopów śmiertelnie wyczerpani i padli w nasz 
rowek niezdolni do żadnego wysiłku, wołając: „Uderzyli na nas »siczowi strelcy«” 
(oddziały wyborowe).

Jeszcze zanim do nas dotarli, już z pozycji ukraińskich ruszył kontratak. 
Widocznie ich dowództwo chciało wykorzystać zwycięstwo oraz zamieszanie 
w polskich szeregach i zdobyć z rozmachu naszą wieś. Posuwali się skokami jak na 
ćwiczeniach, widać, że żołnierz dobry i doświadczony. Nasi oficerowie przebiegali 
chyłkiem wzdłuż okopów, zakazując na razie strzelania i dodając, że posiłki są 
w drodze.

[...]
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15. Ofiary wojny polsko-ukraińskiej: Polacy.

[Z mowy sejmowej posła Związku Ludowo-Narodowo Jana Zamorskiego, 19 lipca 1919. 
Cyt. za: Czesław Miłosz, Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2000]

Wysoki Sejmie! Komisja wydelegowana przez Sejm do Galicji Wschodniej 
dla zbadania okrucieństw popełnionych przez Ukraińców na ludności polskiej 
zebrała się we Lwowie po Zielonych Świątkach i odbyła kilka posiedzeń celem 
oznaczenia zakresu i sposobu przeprowadzenia swych prac. Zgodzono się na to, że 
okrucieństw takich, które wołają o pomstę do nieba, jest bardzo wielka liczba, że 
poza tymi okrucieństwami jest nieskończona liczba rabunków, podpaleń, morderstw, 
wynikających niby to z działań wojennych, których zapomnieć nie można. Wskutek 
tego Komisja postanowiła iść w dwóch kierunkach. Należy więc notować i ustalać te 
zbrodnie, które sprzeciwiają się wszelkiemu poczuciu ludzkości, i te jak najspieszniej 
opracowane przedłożyć Sejmowi, a równocześnie, za pośrednictwem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, przedłożyć także jeszcze i kongresowi paryskiemu. Poza 
tym jednak nie należy spuszczać z oka tych wszystkich udręczeń i szkód, jakich 
ludność polska tam doznała, i dlatego postanowiono zwrócić się do władz cywilnych 
z prośbą, ażeby te władze w tym kierunku pracowały. [...]

Przy pędzeniu do robót zwracano przede wszystkim uwagę na dziewczęta. 
Dziewczęta te po robotach zostawały oddane żołnierzom do użytku. Pan komendant 
Klee, wielki ataman ukraiński, Niemiec z pochodzenia, założył z dziewcząt polskich 
dom publiczny dla wojska z Żółkwi.

Lekarz, mając w leczeniu dziewczę lat niespełna dwudziestu, wykształconą, 
przysłał i kazał jej uczynić przed Komisją zeznania. Ona opowiadała, jak ją i siostrę 
komendant Klee razem z drugim oficerem ukraińskim postanowili zgwałcić; gdy ona 
się broniła, wtedy na złość oddano ją żołnierzom do użytku. Opowiadała, jak żołnierze 
zawlekli ją do stodoły, i dalsze sceny, aż zemdlała. Dziś jest w leczeniu i lekarz 
zmusił do tego, że tego rodzaju rzeczy biedactwo powiedziało. Z łatwo zrozumiałych 
powodów nie powiem nazwiska ani miejscowości osób zainteresowanych.

Tego rodzaju wypadki zaszły, jak dotąd stwierdziliśmy, w trzech klasztorach 
żeńskich. Ale poza tym, nasyciwszy swoje chuci kolejno, ci żołnierze zazwyczaj 
mordowali swoje ofiary, i mamy zeznania np., jak w Chodaczkowie Wielkiem koło 
Tarnopola, we wsi czysto polskiej, 4 dziewczęta zostały zamordowane w ogrodzie, 
bo to było już w maju; oderżnięto im piersi, a żołnierze ukraińscy podrzucali 
piersiami dla zabawy jak piłką. [...]
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Tak znęcali się, jednak trzeba zauważyć, specjalnie ludzie należący do tzw. 
półinteligencji. Żołnierz ukraiński, chłop rusiński mordował, strzelał, ale pastwienie 
się było rzadsze aniżeli u podoficerów ukraińskich, którzy należeli do tzw. 
półinteligencji: synowie popów, jacyś żandarmi i inni.

W Szkle znaleziono trupa jeńca Polaka, którego Ukraińcy, przywiązawszy za 
szyję do drzewa i związawszy ręce, rozstrzelali.

Jeden ze świadków, grekokatolik Hołowa Michał z Jaworowa, zeznaje: 
„W połowie grudnia 1918 otrzymałem rozkaz od żandarmerii ukraińskiej, że mam 
odwieźć na saniach rannych żołnierzy polskich z Jaworowa do Żółkwi. Oprócz 
mnie otrzymali podobny rozkaz także Iwan Wolbin i Michał Tyndyk z Jaworowa. 
Na nasze sanie naładowano siedemnastu rannych. Rannych eskortowało sześciu 
ukraińskich żołnierzy o nieznanych mi nazwiskach. Wyjechawszy z Jaworowa, nie 
skręciliśmy w stronę Żółkwi, lecz kazano nam jechać w stronę Janowa. Gdyśmy 
dojechali do gminy Szkło, kazali nam żołnierze skręcić do lasu Grabnik, i tam, 
w lesie wystrzelali wszystkich rannych”.

Otóż odkopano potem ich i nastąpiło badanie zwłok. Zwłok znaleziono szesnaście, 
bo jeden z tych siedemnastu uciekł. Zwłoki były z odzieży obdarte i nosiły ślady 
licznych ran postrzałowych, a więc strzelano do nich ciągle. Badanie tych zwłok, 
o którym spisano powyższy protokół, odbyło się 27 kwietnia 1919 roku. Tak było 
z tymi siedemnastoma. Podobne rzeczy wydarzyły się w Janowie z dwudziestoma 
sześcioma jeńcami polskimi.

Księdza Rysia z Wiśniewa zakopano żywcem do góry nogami; drugiego księdza, 
nieznanego nazwiska, zamordowano i wrzucono do jamy przez niego poprzednio 
wykopanej. Świadkowie na to są. Grzebanie żywcem powtarzało się bardzo często. 
To grzebanie żywcem jest stwierdzone przez protokoły sądowe.

Wszystkie gminy podmiejskie lwowskie: Brzuchowice, Biłka, Winniki, 
Dawidów, Sokolniki, Dublany, Basiówka mogą wykazać podobne, jedne więcej, 
drugie mniej tragiczne wypadki. Strzelanina odbywała się w ten sposób, że 
jeden tylko człowiek potrafił naliczyć 12 trupów ludzi bezbronnych. U Marcina 
Piwki w Basiówce ukraińscy żołnierze dobyli z kołyski płaczącą jego córeczkę 
półtoraroczną i rzuciwszy nią o ziemię, zabili. [...]

Komisja sądowa lekarska przy naszym udziale odkryła zwłoki w jednym grobie 
pięciu osób pomordowanych, bez trumien, w nieładzie do grobu wrzuconych, na 
pół nagich, w rozmaitych pozycjach leżących. Jedne zwłoki były w położeniu 
kolanowo-łokciowym, co nasuwa podejrzenie, że odnośny osobnik żywcem został 
pogrzebany i po zasypaniu ziemią – jeszcze pasował się ze śmiercią.
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Są ślady widoczne okrutnego znęcania się nad nieboszczykami. U Hercoga 
widzieliśmy kości czaszki wraz z podstawą czaszki zgruchotane na drobne kawałeczki 
tak, że wszystko z czaszki wraz z płynnym mózgiem bezwładnie wypada.

U Jerzego Podgórskiego stwierdzono: nos i twarz spłaszczone, zupełny brak 
kości czołowej i obu łusek kości skalistej.

Otóż byli najpierw katowani, potem obijani kolbami, a obok tego znęcano się nad 
nimi, wyrywano języki, wyrywano palce, pastwiono się w sposób nieludzki. Tego 
rodzaju wypadków, stwierdzonych sądownie, mamy z Jaworowa 17, ze Złoczowa 
28, z innych miejscowości po jednym lub po kilka. Zdaje mi się, wystarczy to, ażeby 
Wysoka Izba doszła do przekonania, że obchodzenie się z ludnością polską, bez 
względu na to, czy to są obszarnicy, inteligenci czy chłopi, że obchodzenie się to 
urąga wszelkim pojęciom zdziczenia wojennego.

[...]
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16. Ofiary wojny polsko-ukraińskiej: Ukraińcy.

[Z dokumentu System polskiej okupacji w Galicji Wschodniej. Cyt. za: Czesław Miłosz, 
Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2000]

[…] Przechodzimy do karty najbardziej tragicznej okupacji przez władze polskie 
Galicji Wschodniej: do tortur fizycznych zastosowanych przez władze polskie 
cywilne i wojskowe do ludności ukraińskiej. Ofiary znajdują się zarówno pomiędzy 
jeńcami wojennymi, jak i ludnością cywilną. Podczas zajęcia przez wojska polskie 
Galicji Wschodniej ludność była wyjęta spod prawa. Egzekucje Ukraińców bez sądu 
były rzeczą codzienną. Nie mając prawie żadnej komunikacji z Galicją Wschodnią, 
niżej podpisany Rząd mógł zebrać zaledwie niedużą ilość stwierdzonych faktów 
spośród setek dokonanych morderstw. Między innymi rozstrzelano bez dochodzeń 
ukraińskiego ministra rolnictwa p. Martinetza [właśc. Mychajło Martyńca], 
sławnego kompozytora wielebnego Nijankowskiego [właśc. Ostap Nyżankiwśkyj] 
i wielebnego Pidlaszewskiego, i Halibeja, którzy zostali skatowani i żywcem spaleni 
po uprzednim oblaniu naftą.

Oprócz tego władze polskie przeprowadziły masowy areszt Ukraińców, z których 
jedni padli ofiarą sądów wojennych, inni zaś uwięzieni celem odsiedzenia kary lub 
też wepchnięci do obozów internowanych.

Liczba internowanych i uwięzionych Ukraińców przewyższa 200 tysięcy 
i rośnie z każdą chwilą. W liczbie tej spotykamy samych patriotów, wpływowych 
i najbardziej czynnych spośród całej ludności, to znaczy księży, nauczycieli, 
urzędników, rzemieślników, włościan, mieszczan, robotników etc. bez różnicy 
wieku i płci. Wszyscy zostali wepchnięci do więzień i do obozów koncentracyjnych.

Podczas aresztowania i transportowania nieszczęsne ofiary były traktowane 
w barbarzyński sposób i cierpiały głód. Wiele z nich miało połamane szczęki i zęby, 
wykłute oczy etc.

Obozy uwięzionych i internowanych znajdowały się we Lwowie, Przemyślu, 
Pikulińcach (koło Przemyśla), Dąbiu (koło Krakowa), w Wadowicach i Wiśniczu 
– w Galicji; w Szczypiornie, Modlinie, Dęblinie, Powiązkach (koło Kalisza), 
w Warszawie, Brześciu, Tomaszowie, Chełmie, Hrubieszowie, Włodawie, Białej, 
Bielsku, Sokołowie – w byłej Rosji; w Strzałkowie, Tucholi – w byłych Prusach. 
Oprócz tego wszystkie więzienia galicyjskie przepełnione były Ukraińcami. 
W więzieniach i obozach koncentracyjnych tortury, głód i epidemie wytwarzały 
setki ofiar dziennie.
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„Robotnik”, dziennik warszawski, organ centralny partii PPS, nazywa obóz 
w Brześciu „obozem trupów” i charakteryzuje głód, jaki tam panuje, tym strasznym 
obrazem; „Internowani zbierają ziarna nieprzetrawione w kale końskim i gotują je 
z wiórami”.

Pierwszy okres aresztowań i internowania rozpoczął się zaraz po zajęciu Galicji 
Wschodniej przez wojska polskie i objął cały kraj. Charakterystyczną cechą drugiego 
okresu jest nagonka prowadzona przez władze polskie przeciw ludności ukraińskiej 
pod pozorem rozbrajania. W pewnej wsi (Najuevycz w powiecie Drohobycz) 
zebrano dzieci w wieży kościelnej i podpalono, aby zmusić je do zeznania, gdzie 
rodzice pochowali broń.

Trzeci okres, wiosna 1920 roku, obejmuje okolice m. Kosów w Karpatach. 
Na skutek głodu i straszliwych nadużyć władz, jak również i prowokacji agentów 
polskich, wybuchły tam rozruchy, które były stłumione przez wojska i sądy polowe 
polskie. Represje były okropne. Włościanie aresztowani otrzymywali setki kijów. 
Aresztowano nawet księży, którzy ze związanymi rękami w drodze do więzienia 
musieli iść piechotą dziesiątki kilometrów. Wioski rabowano i palono.

Na koniec czwarty okres aresztowań miał miejsce po wycofaniu się armii 
sowieckiej z Galicji. Wysłano na wieś ekspedycje karne, które aresztowały włościan 
pod pozorem sympatii do bolszewików. Ludzie ci są skuci w kajdany i osadzeni 
w więzieniach, gdzie panują głód i epidemie.

Bardzo często uwolnione po długim internowaniu lub więzieniu osoby były 
po raz drugi i po raz trzeci aresztowane przez władze miejscowe. Wiele osób 
było skazanych. Skazano wielu urzędników ukraińskich z czasów administracji 
ukraińskiej za to tylko, że wykonywali rozkazy własnych szefów, pod pozorem, 
że tym przynosili szkodę narodowi polskiemu. Tylko na zasadzie tego skazano 
na uwięzienie profesora Maślaka. W tych wszystkich aresztowaniach i procesach 
odegrała wielką rolę chęć zemsty osobistej obywateli polskich przeciw ludności 
ukraińskiej.

Brześć Litewski pod tym względem był najbardziej upośledzony. Wiemy 
z całą pewnością, że od 27 lipca do 4 września 1919 r. 774 internowanych umarło 
we wskazanym obozie. Imiona i nazwiska ich były podane w gazecie lwowskiej 
„Wpered”. Zimą w tych nieopalanych obozach więzieni Ukraińcy umierali setkami 
dziennie. To samo miało miejsce w Pikulińcach koło Przemyśla (wiadomość podana 
przez „Robotnika” warszawskiego).

[…] Te wszystkie morderstwa, tortury, aresztowania, internowania, zarówno 
jak głód i epidemie w obozach koncentracyjnych, wprowadziły do grobu dziesiątki 
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tysięcy Ukraińców, jako też zrujnowały moralnie i fizycznie, nie mówiąc już o ich 
własnej i ich rodzin nędzy materialnej.

W taki to sposób Rząd Polski działa, systematycznie dążąc do zupełnego 
zniszczenia fizycznego ludności ukraińskiej.

Prześladowanie kościoła ukraińskiego i kleru
Chcąc mówić o ruinie intelektualnej, którą Rząd Polski stworzył dla narodowości 

ukraińskiej, zwracamy przede wszystkim uwagę świata cywilizowanego na 
profanacje kościołów przez wojska polskie. Kościoły ukraińskie były rabowane, 
rujnowane, a nawet obrócone na stajnie lub ustępy. W kościele seminaryjnym we 
Lwowie urządzono kinematograf dla żołnierzy polskich.

Wielu księży zostało zmasakrowanych, rozstrzelanych bez żadnego śledztwa, 
innych aresztowano, internowano lub skazano. Przeszło 700 księży ukraińskich, 
w tej liczbie starcy i wysocy dygnitarze kościelni, zostali internowani. W niektórych 
diecezjach z trzydziestu do czterdziestu księży nie pozostaje więcej jak dwóch do 
pięciu. Dobra kościelne były zrabowane lub rekwirowane.

Prześladowanie prasy ukraińskiej
Prasa ukraińska pod okupacją polską jest tłumioną przez cenzurę wojskową, 

która konfiskuje wydawnictwa, zamyka drukarnie, każe płacić znaczne kary, 
aresztuje redaktorów i konfiskuje codziennie ich dzienniki.

Wkrótce po zajęciu Lwowa przez armię polską zawieszono dziennik „Diło” 
i tygodnik „Swoboda”, organy najsilniejszej partii ukraińskiej (Demokracji 
Narodowej, które wychodziły od 1880 r.). Nowy dziennik tej partii „Hromadzka 
Dumka”, który zaczął wychodzić w końcu 1919 r., był zawieszony we wrześniu 
1920 r., później ten sam los spotkał organ tej samej partii „Ukraińską Dumkę”, 
dziennik „Nowa Rada” i tygodnik „Prawda”. Pisma kleru były zawieszone po 
licznych konfiskatach. […].
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17. „Nazajutrz od rana kontynuowaliśmy ofensywę – jej celem 
był Bełz”.

[Michał Tadeusz Brzęk-Osiński, Ze wspomnień legionisty i piłsudczyka 1905–1939, spisał 
Witold Dąbkowski, red. naukowa Piotr A. Tusiński, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, 
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2003]

[...] [Gen. Jan] Romer układał już dalsze, poważniejsze plany. Postanowił bowiem 
podjąć ofensywę na Uhnów – Bełz – Krystynopol, z których nieprzyjaciel zagrażał 
Chełmszczyźnie. Zajęcie tych miejscowości miało zneutralizować ukraińskie 
zamysły. W tym celu, pozostawiwszy w Rawie Ruskiej mjr. [Leopolda] Lisa-Kulę, 
wzmocnionego baterią artylerii, sam generał większością swych sił podjął o świcie 
jednego z ostatnich dni stycznia uderzenie na Uhnów. Na wprost uderzał płk [Leon] 
Berbecki z trzema batalionami i artylerią, mając przed sobą umocnioną i obsadzoną 
przez Ukraińców wieś Michałówkę. A równocześnie z lewa obchodziła nieprzyjaciela 
grupa dwóch batalionów podhalańskich, a z prawa kawaleria prowadzona przez mjr. 
[Gustawa] Orlicza-Dreszera.

Nasz szwadron z samym „Beliną” [Władysławem Prażmowskim] znajdował 
się przy generale, który stale na pierwszej linii głównego natarcia dodawał mu 
rozmachu. Ale okazało się, że z Michałówki uczynili Ukraińcy pozycję umocnioną 
i nasze uderzenie, niepoparte przez artylerię – która nie mogła sobie w trudnym 
terenie poradzić z zajęciem właściwych stanowisk – rozwijało się zbyt wolno, 
grożąc zahamowaniem operacji. W tym położeniu, widząc, że jego interwencje nie 
skutkują, generał przyzwał „Belinę” i oddawszy pod jego rozkazy – mimo kwaśnej 
miny Berbeckiego – część piechoty, zlecił przeprowadzenie uderzenia ze strony, 
która wydała mu się właściwsza.

Zsiedliśmy z koni, nałożywszy bagnety wsparliśmy piechotę i mimo gęstego 
ognia, przełamując opór nieprzyjaciela, wdarliśmy się do wsi. Ukraińcy, czując 
zagrożenie na tyłach, wycofali się, nie próbując już bronić Uhnowa, do którego 
weszliśmy tegoż dnia. Lecz ani to, ani łup w postaci garści jeńców i pięciu karabinów 
maszynowych, nie zadowoliło generała. Uważał, słusznie, że gdyby kolumny 
skrzydłowe nie dały się zatrzymać podrzędnym pododdziałom nieprzyjaciela ani 
jeden żołnierz ukraiński nie wymknąłby się z Michałówki.

Nazajutrz od rana kontynuowaliśmy ofensywę – jej celem był Bełz. Na wprost 
nacierał nadal Berbecki, a „Belinie” przypadło zadanie przeprowadzenia na lewym 
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skrzydle dalekiego ruchu mającego okrążyć nieprzyjaciela. Dysponował w tym celu 
trzema szwadronami jazdy, w tym radomskim, oraz batalionem podhalańskim. Drugi 
batalion podhalański został w Uhnowie. Ale i tym razem tempo działań obu kolumn 
nie zadowalało generała. My pośpieszaliśmy jak się dało, lecz zatrzymywały nas 
zaspy śniegu i powolność piechoty. Pierwszy opór stawili Berbeckiemu Ukraińcy 
pod Stajami. Przełamał go z pomocą artylerii, spisującej się już lepiej. Bełza bronili 
słabo i po południu Berbecki wszedł do miasteczka. Cel dnia został więc osiągnięty, 
lecz nasze okrążające ramię nie zdążyło się na czas zamknąć i Ukraińcy wycofali się 
ze stratą kilkudziesięciu jeńców.

Dyspozycja na trzeci dzień naszej ofensywy była już inna. Generał Romer 
zrezygnował z ruchu okrążającego, który w zimowych warunkach nie dawał 
rezultatu. Zlecił przeto „Belinie”, aby z samą tylko kawalerią ruszył prosto naprzód 
i przebojem wziął Krystynopol. Berbecki miał iść za nami i wspierać w razie 
potrzeby. Dzień wstał wyjątkowo mroźny, temperatura dochodziła podobno do 
˗18°C, a do tego dął wiatr, który pędził tumany śniegu i usypywał w niektórych 
miejscach wysokie zaspy. Moja nieoceniona, lekkonoga Lida radziła sobie nieźle, 
ale cięższe konie mocno się zapadały. Mroźny wiatr przewiewał na wskroś, ułanom 
nogi zdawały się przymarzać do strzemion. Trzeba było dla rozgrzewki zsiadać od 
czasu do czasu z koni i prowadząc je za uzdy brnąć pieszo. Kiedy więc doszliśmy 
do wsi Żużla, opuszczonej przez nieprzyjaciela jeszcze poprzedniego dnia, „Belina” 
dał ludziom i koniom chwilę wytchnienia. I tu, na rozgrzewce w jakiejś chałupie 
zaskoczył nas, to jest „Belinę”, Kleszczyńskiego, mnie i jeszcze dwu oficerów – gen. 
Romer, aby z właściwą sobie energią popędzić nam tak zwanego kota. Ruszyliśmy 
natychmiast dalej i to w tempie, na jakie tylko pozwalały opisane warunki.

Szwadron Radomski szedł w przedniej straży i pierwsi zbliżyliśmy się do zajętej 
przez nieprzyjaciela wsi Ostrów, stanowiącej przedpole Krystynopola. Nasza szpica 
zniosła drzemiący beztrosko ukraiński posterunek. Zatrzymaliśmy się w osłonie lasu 
i daliśmy znać „Belinie”. Pozostałe szwadrony nadciągnęły jak można najciszej. 
„Belina” lustrował przez chwilę wieś przez lornetę i nie stwierdził żadnego ruchu 
znamionującego, że nieprzyjaciel szykuje się na nasze przyjęcie. Tu i tam kręcili 
się pojedynczy żołnierze, z kominów leniwie unosiły się dymy, szykowano się 
widocznie do posiłku. „Belina” opuścił lornetę.

– No dzieci – powiedział do otaczających go oficerów. – Mamy okazję do dobrej 
rozgrzewki. Zaskoczymy tych mołojców i weźmiemy Ostrów z marszu, szarżą. 
Tylko 1 szwadron zostaje w odwodzie. 
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Belina-Prażmowski przeczekał jeszcze chwilę, aż oficerowie przeniosą rozkazy 
do szwadronów, po czym wyciągnął szablę z pochwy.

– Hura! Hurraa! – zakrzyknął. 
Runęliśmy za nim szarżą wściekłą, a zarazem wariacką, bo któż odważa 

się zdobywać wieś szarżą kawalerii? My trzej – „Belina”, Kleszczyński i ja – 
gnaliśmy przed szwadronem, ale już wkrótce Lida zaczęła wyprzedzać ich konie 
i bezwiednie znalazłem się na czele. Była to – możesz mi wierzyć – najwspanialsza 
i najpamiętniejsza szarża, w jakiej uczestniczyłem. Nieprzyjaciel został całkowicie 
zaskoczony. Ta lawina jeźdźców, gnająca z błyskiem szabel, z dzikim wrzaskiem, 
musiała działać przerażająco. Odezwały się bezładne wystrzały, „zagrał” nawet 
i zaraz urwał karabin maszynowy i już dopadliśmy wsi. Ale w poprzek jej ulicy 
postawione były zasieki. Pierwszy Lida wzięła jak na konkursie, a za mną skakali 
inni, rąbiąc wyskakujących z chałup, oszołomionych i ratujących się jak kto może, 
Ukraińców. [...]

Nie traciliśmy tu czasu. „Belina” zostawił przy jeńcach eskortę i już gnaliśmy 
dalej, na Krystynopol i do Bugu. No i wzięliśmy Krystynopol tym samym impetem, 
ale już w szyku pieszym, bo „grały” karabiny maszynowe, a zza Bugu odzywała się 
artyleria. Kiedy nadciągnęła wreszcie piechota Berbeckiego, Krystynopol był nasz, 
most mocno trzymany, wzięliśmy około stu jeńców i pięć karabinów maszynowych. 
Generał powitał nas jak zwycięzców:

– No, nareszcie kawaleria zaczęła pracować świetnie, to rozumiem! Zuchy! – 
gratulował zacierając ręce, bo nie dowierzał dotąd tym szwadronom ochotniczym 
– Brawo ułani! Brawo! […].
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18. Oblężenie Bełza.

[Michał Tadeusz Brzęk-Osiński, Ze wspomnień legionisty i piłsudczyka 1905–1939, spisał 
Witold Dąbkowski, red. naukowa Piotr A. Tusiński, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, 
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2003]

Nazajutrz mieliśmy przejść Bug i uderzyć na Sokal. Ale dowódcy – Berbecki, 
„Belina”, Wołkowicki – wskazywali na wyczerpanie ludzi i koni, a wieczorem 
nadeszły wiadomości o katastrofie, jaka spotkała nasz pozostały w Żużlu tabor 
i o ruchach Ukraińców na naszych tyłach. W tej sytuacji gen. Romer, obawiając 
się możliwości odcięcia nas od Rawy Ruskiej, zrezygnował z dalszej ofensywy 
i zarządził wycofanie do Bełza. Opuściliśmy więc Krystynopol przed świtem i koło 
południa dotarliśmy do Żużla, gdzie przedstawił się nam okropny widok losu, jaki 
spotkał nasz tabor. Otóż, obciążony powózkami amunicyjnymi, posuwał się on 
z trudem przez zaśnieżone drogi i dotarłszy do tej wsi, zatrzymał się na dłuższy 
postój. Żołnierze beztrosko rozleźli się po chałupach, chroniąc się przed mrozem 
i pożywiając się. Nieprzyjaciel zaskoczył ich więc i całkowicie rozgromił. Część 
taborytów i żołnierzy poszła do niewoli, a około trzydziestu zostało wymordowanych. 
Ich zwłoki, ze śladami bestialskiego znęcania się, zastaliśmy porozrzucane po 
śniegu [...].

Tymczasem nieprzyjaciel osaczał nas i gen. Romer, aby utrzymać linię Rawa 
Ruska – Bełz, zdecydował się zostawić w tym ostatnim brygady Berbeckiego 
i „Beliny”, a sam z batalionami podhalańskimi wycofał się do Rawy Ruskiej, aby 
stamtąd kierować działaniami obronnymi Grupy Bug. Role odwróciły się więc 
niezwykle szybko. I my, którzy niedawno prąc naprzód, biliśmy Ukraińców, teraz 
zostaliśmy przez nich w Bełzie oblężeni. Obroną kierował ppłk Leon Berbecki. I jeśli 
poprzednia energia jego uderzeń na nieprzyjaciela budziła zastrzeżenia generała, 
to teraz pokazał, co potrafi. Oparł obronę Bełza nie na linii ciągłej, a na pięciu 
obwarowanych pozycjach wokół miasta, na przedmieściach: Witkowo, Zabłocie, 
Góra i Zameczek oraz na dworcu kolejowym. Na pozycjach tych zgromadził 
środki ogniowe i obsadził je załogami. Odwody zaś skomasował w swym ręku, 
aby interweniować nimi tam, gdzie zaistniało zagrożenie. W tej sytuacji rzadko 
siadaliśmy na konie, szable trzeba było zawiesić na kołku i najczęściej walczyć 
z karabinem, jak piechota.
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A oblężenie przeciągało się. Łączność ze światem mieliśmy jedynie linią 
kolejową do Rawy, za pomocą pociągu pancernego. Lecz Ukraińcy linię tę 
przerywali, wówczas zaś brakowało amunicji, było głodno, a zapełniały się szpitale. 
Oczywiście, nieprzyjaciel usiłował zdobyć Bełz, atakując go w coraz to innym 
punkcie i trzymając miasto pod ciągłym ostrzałem artylerii. Ale dzielnie i dobrze 
zorganizowanej obrony przełamać nie mogli. Bełz w oczach współczesnych stawał 
się drugim Zbarażem, a jego rola polegała na odciążeniu zagrożonego Lwowa.

W opisanej sytuacji z ulgą przyjęliśmy wiadomość, że pod naciskiem Ententy 
zawarte zostało 25 lutego 1919 r. zawieszenie broni. Ustalona nim linia demarkacyjna 
pozostawiała Sokal, Bełz i Lwów po stronie polskiej. W sprawie tego rozejmu na 
naszym odcinku jeździłem nawet z delegacją do nieprzyjacielskiego dowództwa. 
Ale po pięciu dniach Ukraińcy, licząc, że zdobędą Lwów, wypowiedzieli rozejm 
i wojna, a z nią oblężenie Bełza, ciągnęła się nadal. Tymczasem odsiecz nie 
nadchodziła i nasza sytuacja bywała już tak ciężka, że Berbecki dwukrotnie wahał 
się, czy nie próbować przebijać się bagnetami w stronę Rawy Ruskiej.

Lecz ostatecznie wytrwaliśmy, a w kwietniu pojawiły się na froncie przybyłe 
z Francji dywizje Hallerowskie. Po czym nastąpiła ofensywa, której Ukraińcy nie 
zdołali już zatrzymać. My, to jest obrońcy Bełza, przerzedzeni i wyniszczeni, w tej 
ostatniej, zwycięskiej fazie wojny nie braliśmy udziału. I przyznam się, że byłem 
z tego rad. Nie pociągała mnie kampania, w której mieliśmy wykańczać galicyjskich 
Ukraińców. Mimo ich barbarzyńskich metod walki, nie czułem do nich nienawiści.

[...]

[Jednym z licznych bohaterów walk pod Bełzem był sierżant Józef F. Kutyba 
(1899–1940), rodem z Krakowa, żołnierz Legionów Polskich, w międzywojniu 
ppłk WP, zamordowany przez NKWD w Katyniu. „Sierżant Kutyba Józef, dca 
plutonu 3. komp[anii] VI baonu strzelców, dnia 20 lutego 1919 r. na czele plutonu, 
przy wypadzie nocnym dwóch kompanii z oblężonego Bełza na miejscowość Żużel 
uderzył najsilniej umocnione, flankujące stanowisko nieprzyjacielskie, cmentarz, 
biorąc dwa k[ae]m[y] i dużo jeńców. Czyn ten umożliwił oddziałom naszym szybkie 
opanowanie miejscowości przy stosunkowo małej ilości strat po własnej stronie 
oraz zniszczenie zupełne stojącego tam załogą kurenia ukraińskiego. Sierżant 
Kutyba odznaczał się poza tym w każdym boju niesłychaną brawurą i pogardą 
śmierci – dając świetny przykład swoim towarzyszom broni”. Znacznie bardziej 
szczegółowo przedstawili czyny Kutyby por. Czesław Krzowski i kpt. Wiesław 
Januszajtis w kolejnym wniosku o odznaczenie Krzyżem Walecznych z 21 listopada 
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1921 r.: „Dnia 30 stycznia 1919 r. grupa płk. bryg. Berbeckiego zajmowała Bełz, 
nieprzyjaciel w sile 3 sotni z 4 k[ae]mami niespodziewanie opanował »Zameczek«, 
pozycję panującą nad miasteczkiem, wypierając stamtąd szwadron szwoleżerów, 
zaalarmowana strzałami 3. komp[ania] VI baonu strzelców dtwa ppor. Krzowskiego 
(rozłożona na kwaterach) poczęła zbierać się; najpierw zebrała się część plutonu 
będącego pod dtwem sierż. sztab. Kutyby Józefa w sile około 20 ludzi, nie czekając 
na zebranie się reszty plutonu, wysłałem sierż. Kutybę w kierunku strzałów; pluton 
sierż. K[utyby], skradając się pod domami, obszedł stanowiska nieprzyjaciela, 
niezrażony małą liczbą ludzi i nie czekając na przybycie reszty kompanii, [Kutyba] 
pociągając własnym przykładem swą garstkę żołnierzy, rzuca się na wroga 
oszołomionego ukazaniem się plutonu na tyłach, bierze 4 k[ae]m[y], dowódcę 
i kilkunastu żołnierzy do niewoli, nieprzyjaciel, ponosząc ciężkie krwawe straty, 
ucieka w popłochu. Po raz drugi sierż. Kutyba okazuje swą nieustraszoną odwagę 
w dn. 18 i 19 lutego 1919 r., gdy nieprzyjaciel przypuszczał nieustanne szturmy 
do wsi Góra, wysuniętej na 2 km na wschód od Bełza, sierż. Kutyba broni dzielnie 
wyznaczonych mu stanowisk; w dn. 19 lutego 1919, gdy wróg korzysta z nocy, 
uderza znienacka i zdobywa 3/4 wsi, sierż. Kutyba z własnej inicjatywy porywa 
paru obecnych przy sobie żołnierzy – rzuca się w wir walki, przyczyniając się 
w wielkiej mierze do wyrzucenia nieprzyjaciela ze wsi i odzyskanie tejże; zostaje 
w tej potrzebie ciężko ranny od ręcznego granatu w prawą rękę i nogę”. Cyt. za 
Daniel Koreś, Kutyba Józef Feliks [w:] Z dziejów walk o niepodległość, t. 2, red. 
Marek Gałęzowski, Sławomir Kalbarczyk, Jerzy Kirszak, Warszawa, IPN, 2013).
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19. Pamięć o dzieciach Lwowa.

[Kornel Makuszyński, Purpurowa księga [w:] Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa, 
staraniem i nakładem Straży Mogił Polskich Bohaterów we Lwowie w dwudziestą rocznicę 
powstania Towarzystwa, Lwów 1939. Reprint. Wydano staraniem Michała Michalskiego we 
współpracy z Oficyną Wydawniczą GREN, Warszawa 1991]

To jest książka o umarłych. Nie drżyj spokojny człowieku! To jest książka 
o umarłych, lecz tak radosna jak śpiew, tak wspaniała jak hymn, a tak serce zgniłe 
krzepiąca jak dobra nowina. Oto ją ukazuję wszystkim szlachetnym i tym wszystkim, 
którzy wierzą w ofiarę najszczytniejszą i w ducha ludzkiego. Nazywa się ona: 
W obronie Lwowa i Kresów Wschodnich polegli od 1 listopada 1918 do 30 czerwca 
1919 roku. Wydana we Lwowie nakładem Straży Mogił Polskich Bohaterów po to, 
aby za uciułane z tego grosze urządzić tym bohaterom cmentarzysko.

Posłaliśmy tam temu skąpanemu we krwi Lwowowi piękne wiersze i słowa 
zachęty dla umierającego; teraz Lwów posyła nam swój suchy bilans tego czasu, 
straszliwy rachunek zysków i strat, okropne sprawozdanie i znowu niczego nie chce, 
ani pragnie, ani żąda, lecz chmurny wspomnieniem dostojny zwycięzca świadczy 
się przed całą Polską, że obowiązek swój spełnił do ostatniego tchnienia i krew 
z siebie wytoczył do ostatniej kropli. A że nie ma za co urządzać cmentarza dla 
mogił niepoliczonych, to chyba nie wstyd; trup Leonidasa też był nagi. I powiada: 
„kup, bracie Polaku, książkę tę, jeśli taka twoja wola, lecz jeśli nie kupisz, żalu o to 
nie będzie... myśmy nie żałowali naszych dzieci...”.

A ja myślę, że gdyby tej książki, wśród cudownych najcudowniejszej w mig 
nie rozchwytano, to trzeba pójść na lwowski cmentarz, głową tam tłuc o darń 
ubogich grobów i wyć z serdecznego rozżalenia i rzec: „Cicho, cicho tam, chłopaki 
najdroższe... Nie należy płakać z żalu, bo pomyśli kto, żeście doprawdy tylko dzieci. 
Wy! – najwspanialsi żołnierze Rzeczypospolitej... Masz, smyku, jeden z drugim 
moje serce, bom taki sam nędzarz jak i ty... Zasadź sobie na grobie, niech ci rośnie... 
Tylko nie płacz, bekso z siedmioma kulami w piersi, bo przecież jeszcze się ktoś 
w Polsce taki znajdzie, kto tę twoją książczynę kupi i grób ci za to przystroi i kwiatki 
posadzi niebieskie, jak twoje oczy”!...

Bo to w tym przeklętym Lwowie nigdy nie znają miary. Do diabła wreszcie z tym 
miastem, które wszystkim, jak sęp żarłoczny serce wyjada, jak i mnie wyjadło. Ni 
mniej, ni więcej tylko dwa tysiące grobów wydęło się w tej mieścinie psiakrewskiej, 
a wśród nich sto trzydzieści cztery, nie wiadomo nawet do kogo należy? Właściwie 
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to wiadomo, stu trzydziestu czterech smyków, bosych i tak odartych, że nawet 
odartych z nazwiska, porwało karabiny i poszło na śmierć. Znam cię jeden z drugim! 
Tyś sprzedawał gazety pod hotelem George’a, a tyś uśmiechał się do mnie pędraku 
słodki, prosząc o niedopałek papierosa; tyś kradł jabłka w cudzym ogrodzie, a ty 
tak cichutko śpiący z raną od kuli w czole, nadaremnie udajesz niewiniątko i robisz 
miny, że mnie nie znasz. A któż to mi wytłukł kamieniem szybę, kiedyś się bawił 
w wojnę przy ulicy Małeckiego? O, chłopaki wy moje, o cudne chłopaki, dzieci 
królewskie! – nie macie nazwisk, pewnie dlatego, że każde, choćby najwspanialsze, 
jest dla was za małe.

Gdzie indziej, w każdym innym mieście, na takim cmentarzu leżeliby 
w koleżeństwie złotym przynajmniej chłopcy. We Lwowie jest inaczej. Oczywiście... 
oczywiście... Tu leżą i panienki słodkie, i kobiety serdeczne, pomordowane, na 
pozycji poległe albo tyfusem pobite; lwice i wilczyce, a z pozoru anioły modrookie, 
co obłędem niezmiernej miłości dotknięte, „Polską obłąkane”, serca swoje, różom 
purpurowym podobne w serca bohaterów największych zmieniły. Miasto to 
straszliwe, ten Rzeczypospolitej pies wierny i czujny, nie tylko swoich uwiodło 
czarodziejskim urokiem, wszakże na tym cmentarzu leży czterech szlachetnych 
Francuzów i trzech Amerykanów szlachetnych w najserdeczniejszej komitywie 
ze sztubakami, z których jeden był nawet w siódmej klasie. O, Boże miłosierny! 
W tej książce jedynej są obrazki. Nikt ich nie oglądnie, jak należy, bo jakżeż patrzeć 
przez łzy? ...Widać tylko twarzyczki młodziutkie, rozweselone oczy, rozmierzwione 
czupryny, studenckie mundurki, lecz się to wszystko zlewa i wszystko się majaczy. 
Jakżeż można patrzeć na setki pomordowanych dzieci? Ja znam już kilku chłopaków 
dobrze, bo wciąż tę książkę przeglądam i gadam z nimi, bo takie to młode i niewinne 
i samotne z obrazka patrzy, jakby chudziątko najmilsze, matki szukał i wypatrywał, 
więc – kłamiąc niezręcznie – gadam mu, że zaraz przyjdzie, bo tylko na chwilę 
wyszła po łakocie dla niego. A on, chłopak najdroższy, wierzy i do mnie się uśmiecha, 
lwowskie dziecko najdroższe.

Oto z tej książki złotej kilku przyjaciół moich, z którymi sobie gadam o naszym 
Lwowie: Bitschan Jerzy, nazywa się np. jeden. To mój ulubieniec, moje oczko 
w głowie. W niebie kochają wszyscy tego chłopaczka ślicznego, a Pan Bóg, 
przechodząc, zawsze go po głowie pogładzi. Któż nie zna jego historii? Miał 
czternaście lat, kiedy napisał do ojca taki list:

„Kochany Tatusiu! Idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że 
znajdę tyle sił, by służyć i wytrzymać. Obowiązkiem moim jest iść, gdy mam dość 
sił, bo braknie ciągle ludzi do wyswobodzenia Lwowa. Jerzy”.
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Raport mówi, że walczył w pierwszym szeregu. Padł od dwóch kul ekrazytowych.
O Jureczku, Jureczku! Wszyscyśmy załamali ręce, a „twoim obowiązkiem” była 

śmierć. Chłopczyku jedyny. Niech najbardziej złocisty promyczek słońca padnie 
dzisiaj na twoją mogiłę, a twojej Mamusi niech anioł otrze z oczów łzy. Niech cię 
Matka Boska przygarnie do siebie jak Matka i niech całuje twoje oczęta.

A obok patrzy na mnie z obrazka Miecio Ateński, poważny i smutny. Służył 
w karabinach maszynowych i poległ pod Dublanami. Miał szesnaście lat. Stefek 
Fok, Jan Grabski, Zygmunt Gliński, Stefan Haraszkiewicz, Tadeusz Jaszcz – razem 
mają coś sześćdziesiąt parę lat. Śmierć wzięła ich w ramiona, płacząc.

A cóż ty robisz na tym wielkim cmentarzu, mały chłopczyku, który się zowiesz 
Wilhelm Haluza? A ileż ty masz lat? Już piętnaście? Dziecino, dziecino! Twoje 
serce, kulami karabinów maszynowych podziurawione, ma tyle lat, co największe 
bohaterstwo. O, jakiś ty śliczny na obrazku, jaki dobry! Twój kolega, Tadzio 
Jabłoński, wiesz co uczynił? Miał czternaście lat i tak jak ty też uciekł z domu. 
Walczył jak bohater, bo mówił, że chce, aby się linia bojowa „prędzej do mamy 
zbliżyła”. I zginął tak jak ty, tak jak ty... I Kornella Ludwiczek zginął, i Władek 
Krysakowski, i Stach Lorenz. A Franka Manowardę de Jana, co miał piętnaście lat, 
zamordowali Ukraińcy w Dawidowie. A Edward Mikołajski padł pod pocztą.

Zaraz... Zaraz... wszystko opowiem, ale nie mogę jednym tchem, bo mię coś 
w gardle ściska... Antoś Petrykiewicz miał trzynaście lat i był w drugiej klasie. 
Walczył na straszliwej reducie, na Górze Stracenia. Kiedy zginął, to jak ptaszę 
nikomu niewinne. A Józio Walawski miał 15 lat...

Któż spamięta, ile was tam było i w jakim wieku? Wszak i taki był, który 
miał zaledwie ponad dziesięć lat, lwiątko płowe. Iluż was tam było mniejszych 
od karabinu, to tylko Bóg jeden wie, który was przygarnął z miłością niezmierną, 
was i tych wszystkich towarzyszów waszych wąsatych i na wojnie bywałych, 
szewców, krawców, ślusarzy i te panienki, których nikt nie ucałował jeszcze tylko 
matka śmierć. Oto Bentschówna Irena – z ojca Niemca – kiedy się oddział cofa, 
chwyta za karabin i z wołaniem: „Bracia za mną naprzód!” – ginie, ugodzono kulą; 
Cholewianka Zofia – „szeregowiec legii kobiet” – ginie śmiercią najcudowniejszą; 
Grabska Helena, uczennica, panienka słodka, poległa z bratem swoim Janem; 
Janina Prus-Niewiadomska oczyma niewinnymi z wieczności patrząca, padła od 
kuli, ratując rannego żołnierza; Sulimirska Felicja, taka śliczna, że się jasno czyni 
od spojrzenia jej na obrazku, padła od kuli; Zofia Kościesza-Wrońska walczyła 
w pierwszym szeregu jako „żołnierz I baonu 2 kompanii szturmowej” i kule ją 
posiekły, dziewczynę słodką.



19

53

Materiały dla 
nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

Zdumioną była Śmierć i przerażona, nie nawykła, aby na pobojowisku zbierać 
dziewczęta. Lecz, że się to działo we Lwowie, nie było się czemu dziwić. Raczej co 
inne zdumieć ją powinno: oto czasem padali żołnierze, co bez głosu szli w bój i bez 
głosu umierali, śmiercią zacięci niemą. Takich żołnierzy nie widziała nawet ona – 
Śmierć. To byli lwowscy – głuchoniemi. [...]



20

54

Materiały dla 
nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

20. O Cmentarz Bohaterów.

[Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa, staraniem i nakładem Straży Mogił Polskich 
Bohaterów we Lwowie w dwudziestą rocznicę powstania Towarzystwa, Lwów 1939. Reprint. 
Wydano staraniem Michała Michalskiego we współpracy z Oficyną Wydawniczą GREN, 
Warszawa 1991]

TREŚĆ DOKUMENTU WMUROWANEGO W KAMIEŃ WĘGIELNY 
POD POMNIK CHWAŁY NA CMENTARZU OBROŃCÓW LWOWA 
W DNIU 28 KWIETNIA 1929 R.

(Ułożył dr Stanisław Łempicki, profesor Uniwersytetu J[ana] K[azimierza]).
Polegli w wielkim i krwawym boju, który toczyło miasto Lwów o polskość swą 

i ich murów i swojej ziemi, bo duszę miało zawsze polską.
A działa się ta walka w roku 1918, 1919, 1920 w pierwszych latach nowego 

żywota Odrodzonej Ojczyzny, gdy wolny orzeł Polski rozprostował skrzydła do 
lotu. Padli na polu chwały z bronią w ręku lub umarli w szpitalach z ran, lub – 
doczekawszy zwycięstwa – później złożyli głowę na spoczynek wśród dawnych 
towarzyszów.

Leżą w tym grobie pospólnym Obrońcy Lwowa; małe orlę nasze, młodzieniec, 
mąż dojrzały, starzec i niewiasta, jako że wszyscy piersiami swemi zastawiali 
gród ukochany. W mundurach jedni, a w zwykłym tużurku drudzy, ale wszyscy 
żołnierze prawi i wierni z pod sztandaru Ojczyzny. Opłakali ich współrodacy, a na 
ich trumnach złożyli wieńce sławy i wdzięczności, która nie przeminie nigdy.

W dniu 28 kwietnia 1929 roku za rządów w Rzeczypospolitej prezydenta 
Ignacego Mościckiego, gdy urząd ministra spraw wojskowych dzierżył pierwszy 
marszałek Polski Józef Piłsudski, a prezesem Rady Ministrów był Kazimierz 
Świtalski, gdy województwem lwowskiem władał Wojciech hr. Gołuchowski, 
arcypasterzami diecezji lwowskiej byli ks. Bolesław Twardowski i ks. Józef 
Teodorowicz, a włodarzem miasta Otto Nadolski.

W dniu dzisiejszym o godzinie 10 rano najprzewielebniejszy ks. Biskup Franciszek 
Lisowski uroczyście poświęcił kamień węgielny, który staraniem Stowarzyszenia 
Straży Mogił Polskich Bohaterów został złożony w ziemię Cmentarza Obrońców 
Lwowa. Stanie na nim

POMNIK CHWAŁY OBROŃCÓW LWOWA
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co mówić będzie potomnym o najwyższej ofierze tych, którzy tu spoczywają: 
iż, jako żołnierze Leonidasa pod Termopilami położyli się tutaj na świadectwo 
swej gorejącej miłości Polski i na świadectwo niewzruszonej wierności Lwowa 
względem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Spisano we Lwowie, dnia 28 kwietnia 1929 roku i podpisami niżej opatrzono.
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21. „[…] aby ten cmentarz jaśniał radosnym światłem 
pokoleniom, aby na całą Polskę widny, szumiał swoimi drzewami 
pieśń o bohaterstwie i o poświęceniu bez granic”.

[Kornel Makuszyński, Do Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami [w:] Przewodnik 
po Cmentarzu Obrońców Lwowa, staraniem i nakładem Straży Mogił Polskich Bohaterów 
we Lwowie w dwudziestą rocznicę powstania Towarzystwa, Lwów 1939. Reprint. Wydano 
staraniem Michała Michalskiego we współpracy z Oficyną Wydawniczą GREN, Warszawa 
1991]

W listopadzie 1938 r. minęło lat dwadzieścia od tej chwili, kiedy słowo „Lwów” 
napęczniało krwią i krwią się oblało, kiedy miasto „zawsze wierne”, położyło się 
jak pies na progu Rzeczypospolitej, ostatkiem tchu broniąc każdej Jej piędzi; kiedy 
walczyli ludzie i kiedy walczyły mury; kiedy dzieci, Polską obłąkane, zmieniły się 
w bohaterów; kiedy znikąd już nie było nadziei, tylko od Boga. Świat cały zdumiał 
się tą walką, a wieki wiekom wieść o niej podadzą.

Odpoczęła srodze spracowana śmierć, a na grobach wyrosły kwiaty. Odwróciła 
się purpurowymi, krwawymi znakami zapisana karta historii, a na nowej zaczęliśmy 
pisać ciąg dalszy wieczystej, polskiej racji stanu, co sercem walczy, co zniewala 
miłością i naucza zgody powszechnej.

Ci jednak, co leżą w niepoliczonych lwowskich grobach, uczynili rzecz wielką, 
świętą i sprawiedliwą: zrozpaczeni, widząc, że niczego nie dokażą, szermując 
sercem, musieli walczyć „jasnym mieczem Państwa”. Rycerze nieustraszeni, bez 
skazy i zmazy, oddali życie za całość Ojczyzny.

Krwią swoją purpurową podpisali traktat o nienaruszalności granic, wytyczyli 
je swoimi grobami. Walcząc o nią, nauczyły nas dzieci lwowskie wzgardy dla 
kompromisów, wzgardy dla wszystkiego, co nie jest Ojczyzną. Śpią teraz w swoich 
grobach szczęśliwi, że umieli struchlałym ludziom okazać, jak straszliwa potęga 
ukryta jest w rozbłyśniętym piorunie idei. Na całą Polskę światło z niej rozbłysło, 
cała Polska ujrzała w tym rozelśnieniu promienistego ducha, co się nad Nią 
unosi. Idące na śmierć dzieci lwowskie, lwowska „krucjata dziecięca”, walcząca 
przeciwko wszelkim rachunkom, nauczyła nas wiary w te moce nadprzyrodzone, co 
się w duszach lęgną i duchem zwyciężają, wobec czego niczym są strategie i armie.

[...]



21

57

Materiały dla 
nauczycieli

Operacja antypolska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r

Poświęciliśmy ich wspomnieniu – ich miesiąc: listopad, ale nie po to, aby płakać 
nad grobami, bo to są groby najdumniejsze na świecie. Nie łamiemy rąk, rozżaleni 
wspomnieniem, bo któż z łamaniem rąk i ze szlochem do upojonych zbliża się 
zwycięzców? O, nie!

Cmentarz lwowskich bohaterów nie jest miejscem ponurym, gdzie się łzawe 
odprawia zaduszki: jest to pole chwały, łąka życia, na które spod ziemi, spod darni 
grobów, jak przeczyste źródło, bije promienisty blask, jest to gniazdo orłów, co 
jarzącymi patrzą się oczyma, czy żyje wśród nas to, co oni zbudzili krzykiem serc 
i szczękiem oręża. Na tym dziwnym cmentarzu czasem tylko oczy napełniają się 
łzami, ale dusze napełniają się dumą, bo na tym dziwnym cmentarzu rośnie radość 
rozkwiecona z tego, że „żywie duch, żywie duch!”. Na te groby powinni z daleka 
przychodzić pielgrzymi, aby się uczyć miłości Ojczyzny. Powinni tu przychodzić 
ludzie małej wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną, ludzie miałkiego ducha, aby 
się nadyszeć bohaterstwa. A że tu leżą uczniowie w mundurkach, przeto ten cmentarz 
jest jak szkoła, najdziwniejsza szkoła, w której dzieci jasnowłose i błękitnookie 
nauczają siwych ludzi o tym, że ze śmierci ofiarnej najbujniejsze wyrasta życie.

Dlatego my: matki i ojcowie, krewni i przyjaciele tych dzieci polskich, śmiercią 
pobitych, pragnęlibyśmy, aby ten cmentarz jaśniał radosnym światłem pokoleniom, 
aby na całą Polskę widny, szumiał swoimi drzewami pieśń o bohaterstwie 
i o poświęceniu bez granic. I nie dla tych szarych dzieci pragnęlibyśmy stroju, 
bo leżą one w słonecznej chwale, promienistej i diamentowej, w purpurze krwi, 
z najcudowniejszym na twarzy uśmiechem, nie dla nich – nie dla nich...

Pragnęlibyśmy, aby ta idea nieśmiertelna, na tym pogrzebiona cmentarzu, 
znaczyła się pomnikiem tak dostojnym i uroczystym, aby ten, co nań spojrzy, 
poczuł dreszcz wzruszenia, co nie przemija, lecz się w serce wdraża i leczy je, 
i umacnia. Pragnęlibyśmy, aby niezłomna duma i śmiertelna ofiara dobyły się z tych 
grobów znakiem widomym, trwałym symbolem, jasnym i wyrazistym. Stać nas, 
naród potężny i na pomniki użyteczności publicznej i na taki pomnik dla ducha, 
najbardziej wbrew łatwym pozorom, użyteczny. Tym bardziej że nie pragniemy 
zbyt wiele. Wedle sił naszych przystroiliśmy to cmentarzysko chwały, wznieśliśmy 
pomnik, jak można było, najokazalszy nie śmierci, lecz idei życia, lecz wszystko to 
wydaje się nam zbyt małe, wobec jej ogromu.

Pragniemy przeto dokończyć dzieła, aby świecił pokoleniom i przypominał 
i budził widokiem swoim myśli wielkie i jasne. O pomoc zwracamy się do 
wszystkich! Niech na tym lwowskim cmentarzu wyrosną kolumny tak niezłomne, 
jak niezłomni byli ci, co na nim leżą.
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Datki chociażby najmniejsze, prosimy przesyłać przekazem pocztowym 
z dopiskiem: dla Tow. Straży Mogił Polskich Bohaterów pod adresem naszej 
skarbniczki, p. Drowej [doktorowej] Olgi Zakrejsowej, Lwów, ul. Gen. 
Tokarzewskiego I. 70 (dawniej Gródecka), I. p.

Zaznaczamy, że dochód ze sprzedaży wydawnictw Towarzystwa, jak „Semper 
Fidelis”, W obronie Lwowa i Kresów Wschodnich Polski, Przewodnika po 
Cmentarzu  Obrońców  Lwowa, widokówek cmentarza itp., idzie na utrzymanie 
i dalszą rozbudowę cmentarza.

Z wydziału Towarzystwa Stróży Mogił Polskich Bohaterów

Wanda Mazanowska przewodnicząca.
Gen. Juliusz Zulauf zastępca przewodniczącej. 
Zofia Nędzowska sekretarka.
Olga z Truszkowskich Zakrejs wiceprezeska i skarbniczka.
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22. Oswobodzenie Wilna.

[Wiktor Srokowski, „Wielka przygoda. Wspomnienia z lat 1918/1920”, oprac. Stanisław 
Srokowski, udostępniła Beata Srokowska, msp.]

[...] W dniu 13 kwietnia przybyliśmy do stacji Mosty, położonej nad Niemnem, 
na północ od Wołkowyska. Tutaj wyładowaliśmy się z wagonów, gdyż dalej pociągi 
nie kursowały. Wyruszyliśmy konno do wsi Krasnowce, która była miejscem zbiórki 
brygady jazdy. Dowiedzieliśmy się nareszcie, że jedziemy na odsiecz Wilna, które 
znajdowało się w rękach bolszewików.

Z Krasnowców wymaszerowaliśmy całą brygadą pośpiesznym rajdem 
w kierunku Wilna. Przez Woronów, Bieniakonie, Soleczniki i Turgiele. Marsz 
był bardzo męczący i trwał chyba przez dwie doby. W dzień jechaliśmy kłusem, 
przy czym, aby dać koniom odpoczynek, po dwóch lub trzech kilometrach 
takiej jazdy zsiadaliśmy z koni i idąc obok nich prowadziliśmy je stępa. Droga 
była ciężka, gdyż po niedawnych deszczach polne drogi, którymi przeważnie 
jechaliśmy, były rozmiękłe i konie grzęzły w błocie. Wieczorem zatrzymywaliśmy 
się w przydrożnych wsiach, aby nakarmić i napoić konie. Jednak nie wolno było 
ich rozsiodływać i niektóre konie wskutek przemęczenia kładły się z siodłami na 
ziemi. Mój koń położył się tak pechowo, że przytroczona do siodła szabla wygięła 
się prawie pod kątem prostym. Nie udało mi się całkowicie jej rozprostować i nie 
można już było wyciągnąć jej z pochwy. Taka to była licha stal tych pierwszych 
szabel wyrabianych w polskich fabrykach. Na szczęście główną naszą bronią były 
kawaleryjskie karabiny austriackie, pięciostrzałowe manlichery te były doskonałe. 
Tu muszę dodać, że nie mieliśmy lanc i nie byliśmy szkoleni w ich użyciu. Zdaje 
się, że tylko jeden szwadron w pułkach ułańskich miał być wyposażony w lance.

Cały czas jechaliśmy w szyku ubezpieczonym ze strażami na przedzie i bokach 
kolumny, jednak nigdzie nie napotkaliśmy bolszewików, jakkolwiek wiadomo było, 
że są niedaleko. W nocy dnia 19 kwietnia nasz szwadron szedł w straży przedniej 
i o świcie tego dnia dotarliśmy do południowo-wschodnich przedmieść Wilna. 
Zajęliśmy Lipówkę bez strzału i tam zatrzymaliśmy się, aby przygotować oddziały 
do ataku na dworzec kolejowy. Gdy dołączył nasz drugi szwadron i pluton karabinów 
maszynowych, ze szwadronów wydzielono trzecią część ułanów do pilnowania koni, 
tak zwanych koniowodnych. Według regulaminu koniowodnym był jeden z naszej 
trójki, gdyż w marszu posuwaliśmy się w szyku trójkowym. Koniowodny musiał 
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opiekować się trzema końmi. Obaj z Mietkiem znaleźliśmy się w grupie ułanów 
spieszonych. Sekcją naszą dowodził Jurek, a plutonem podporucznik [Stanisław] 
Królicki.

Szwadrony naszego pułku otrzymały rozkaz zajęcia dworca kolejowego. 
Od kolejarzy Polaków dowiedzieliśmy się, że załogę dworca stanowił oddział 
złożony z trzydziestu żołnierzy bolszewickich z jednym karabinem maszynowym. 
Bolszewicy nie spodziewali się ataku Polaków w tej dzielnicy miasta i załoga 
wojskowa dworca zachowywała się spokojnie. Prowadzeni przez naszych oficerów 
z porucznikiem Kleszczyńskim na czele, posuwaliśmy się ulicami miasta w stronę 
dworca. Szliśmy gęsiego po obu stronach ulicy tuż przy domach, z bronią w ręku 
gotową do strzału. Na ulicach było pusto i cicho. Nagle z poprzecznej ulicy 
wyjechała dorożka konna i w niej zobaczyliśmy wojskowego w rosyjskim szynelu, 
siedzącego spokojnie i palącego papierosa. Jeden z ułanów nie wytrzymał i palnął 
do niego z karabinu. Bolszewik spadł z siedzenia na podłogę dorożki, a przerażony 
dorożkarz zatrzymał konia i zeskoczył z kozła na ulicę, podnosząc ręce do góry. 
Królicki podszedł do dorożki i stwierdził, że bolszewik nie żyje. Jak się okazało 
z dokumentów znalezionych przy nim, był to oficer.

Gdy dobiegliśmy do dworca, wybuchła strzelanina. To drugi nasz szwadron 
pod dowództwem porucznika Bednarskiego bił się z bolszewikami. Okrążyliśmy 
dworzec i ostrzelaliśmy stanowisko bolszewickiego karabinu maszynowego. 
Z dworca usiłowali uciekać pojedynczy żołnierze bolszewiccy i tych wyłapywaliśmy. 
Wkrótce strzelanina ucichła i wkroczyliśmy na dworzec. Wzięliśmy do niewoli 
prawie całą załogę dworca, tylko kilku bolszewikom udało się uciec. W naszych obu 
szwadronach mieliśmy kilku rannych, również kilku rannych było wśród jeńców.

Na dworcu pozostawiliśmy silna załogę i upojeni pierwszym zwycięstwem 
ruszyliśmy śmiało na miasto. Walka o miasto rozpoczęła się na dobre i w różnych 
punktach miast słychać było strzelaninę. Wkrótce z okien niektórych domów, 
a zwłaszcza z budynków biurowych zajmowanych przez bolszewików, padły 
pierwsze strzały. Również u wylotu ulicy, którą posuwaliśmy się, zagrzmiał 
bolszewicki karabin maszynowy. Biegliśmy chyłkiem pod murami kamienic, 
chroniąc się na chwilę w mijanych bramach domów. Najbardziej niebezpieczne były 
strzały z okien i rykoszety. I kilku naszych ułanów zostało w ten sposób rannych, 
choć schronili się do bram. Ludność w większości polska w tym mieście, witała nas 
niezwykle serdecznie. W bramach domów, nie zważając na strzelaninę, czekały na 
nas kobiety z poczęstunkiem w ręku. Były to przecież święta wielkanocne i Polacy 
zapraszali nas na poczęstunek do swych domów. Jednak musieliśmy im odmawiać 
i nie pozwalać wychodzić im na ulicę, gdyż bitwa dopiero się rozpoczęła.
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Około południa zajęliśmy ulicę Niemiecką i Trocką i obsadziliśmy je placówkami 
ulokowanymi w bramach i oknach domów. Na prawym naszym skrzydle mieli 
swoje pozycje szwoleżerowie, którzy zajmowali górę Zamkową, park Zamkowy 
i plac Katedralny. Bolszewicy najwidoczniej opanowali już chaos wywołany 
naszym niespodziewanym atakiem na miasto, gdyż rozpoczęli ostrzeliwanie 
naszych pozycji zmasowanym ogniem z broni maszynowej. Nasz pluton karabinów 
maszynowych pod komendą dzielnego podchorążego Widucha pracował bez 
wytchnienia, ale przewaga ognia była po stronie bolszewików. Poza tym byliśmy 
ułanami szkolonymi do walki w terenie otwartym i w wojnie podjazdowej, a nie na 
ulicach dużego miasta. Bolszewicy oddziałami piechoty przypuszczali co pewien 
czas ataki na nasze placówki i jedynie dzięki naszym karabinom maszynowym udało 
się te ataki odeprzeć. Padli pierwsi zabici w naszym szwadronie, a więc wachmistrz 
szef Sarto, wspaniały ułan znany z wielkiej odwagi i znakomitej jazdy na koniu, 
kapral Edward Dreszer z drugiego plutonu i ułan Kucharski. Z drugiego szwadronu 
zostali zabici plutonowy Stępień i wachmistrz Wypych. Spośród oficerów zostali 
ranni, na szczęście lekko, rotmistrz Jabłoński i porucznik Kleszczyński. W obu 
szwadronach mieliśmy kilkunastu rannych ułanów. W naszej sekcji jak dotąd 
wszyscy byli cali. Byliśmy jednak piekielnie przemęczeni i nasze morale znacznie 
podupadło, zwłaszcza gdy dowiedzieliśmy się o naszych stratach. I nagle przyszła 
radosna wiadomość, że do Wilna przybył z odsieczą 1 pułk piechoty Legionów. 
Rzeczywiście w nocy z 19 na 20 kwietnia zostaliśmy zluzowani przez kompanię 
z III batalionu tego pułku. Powróciliśmy do koni i wróciliśmy całym szwadronem do 
koszar przy ulicy Rajskiej, które zaraz na początku walk o Wilno zostało opanowane 
przez szwoleżerów i gdzie kwaterowało dowództwo naszej brygady jazdy. Po 
oporządzeniu koni mogliśmy nareszcie położyć się na pryczach i wyspać dobrze, 
pierwszy raz od dnia wyjazdu z Pińczowa na front.
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23. „Idą do szturmu ochotnicy pułkownika Pasławskiego, 
właśnie ci dziecięcy bohaterowie”.

[Józef Kiljański, O romantycznej staromodnej wojnie. Relacja o wojnie polsko-bolszewickiej 
spisana z opowiadań ojca Ignacego Kiljańskiego, Warszawa, Wydawnictwo AKME, 2006]

[...] Dla odwrócenia uwagi od kierunku Wilna inne nasze zgrupowania miały 
wcześniej uderzyć na Lidę i Baranowicze, ważne ośrodki i węzły komunikacyjne, 
stanowiące filary frontu. By nie słuchać protestów sejmowych przedstawicieli 
opozycji, rozpoczęcie działań Wódz Naczelny wyznaczył na dni poprzedzające 
święta Wielkanocy, będące wakacjami parlamentarnymi. [...] Baranowicze leżały 
na prawej flance terenu operacyjnego. Nacierać tu miało zgrupowanie pułkownika 
Antoniego Boruszczaka. W jego skład wchodziły różne oddziały i oddziałki kresowej 
partyzantki i tak zwanej samoobrony, wówczas już złączone w dywizję litewsko-
białoruską. Piłsudski był dumny z tej jednostki, mówił kpiąco, że nie ma w niej ani 
Litwinów, ani Białorusinów, a tylko Polacy, co najwyżej słabo po polsku mówiący. 
Niektóre kompanie składały się z młodziutkich chłopców, niemal dzieci. Ojciec 
słyszał, tu pod Baranowiczami, jak idąc do natarcia, swoje „hurrrra!” krzyczeli 
wysokimi dziecińskimi głosikami. Ci ochotnicy – smarkacze niejednokrotnie nie 
byli nawet umundurowani, nosili na sobie palta, kożuchy i płaszcze armii zaborców. 
A jednak było to twarde i kąśliwe wojsko. Nasz dywizjon współdziałał z nimi prawie 
do samej jesieni.

[...] Zgrupowanie pułkownika Boruszczaka rozpoczyna natarcie na 
Baranowicze w Wielki Wtorek, 15 kwietnia 1919 roku, siłami batalionów pułku 
mińskiego i białostockiego dywizji litewsko-białoruskiej, baonu szturmowego kpt. 
Komierowskiego, jazdy rotmistrza Dąbrowskiego i innych grupek. Wspierała je 
artyleria z Warszawy, całe półtorej baterii. Uderzyliśmy wtedy czołowo, na wprost, 
tak jak się walą chłopi w karczmie. Owszem, pierwszym natarciem osiągnęliśmy 
pewne sukcesy, na przykład zajęliśmy miejscowość Nowa Mysz, ale wieczorem 
atak się załamał, bo... zabrakło amunicji, a nieprzyjaciel nigdzie nie został pobity. 
Ówczesny dowódca dywizji, generał Stanisław Szeptycki, oceniał wtedy swoje 
położenie jako poważne (czytaj – krytyczne), ale ponieważ musiał kontynuować 
natarcie, to przegrupował siły i wzmocnił tym, co miał jeszcze do dyspozycji, a miał 
niewiele – jeden baon piechoty z Łodzi, oddział jazdy tatarskiej i baterię artylerii.
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16 kwietnia trwały jedynie starcia – jakby powiedzieć – nękające i obie strony 
odpoczywały, szykując się do dalszych walk. W dniu 17 kwietnia wznawiamy 
natarcie na północnym skrzydle. Idą do szturmu ochotnicy pułkownika Pasławskiego, 
właśnie ci dziecięcy bohaterowie. Natarcie jednak utknęło, okazało się, że bolszewicy 
w międzyczasie wzmocnili siły, wprowadzając do walki dodatkowo swój 10 
miński pułk czerwonych ułanów. Pułkownik Boruszczak mimo dotychczasowego 
niepowodzenia nie mógł jednak zaprzestać ataku. Na Wielki Piątek zarządza 
generalny szturm. Ciężar tych walk ogniskował się tym razem na centralnym odcinku, 
gdzie zgrupowano batalion szturmowy, tak zwanych Czerwonych Diabłów, i gdzie 
operował nasz pociąg pancerny „Śmiały” pod dowództwem porucznika Stanisława 
Małagowskiego. [...]

Przez cały dzień 18 kwietnia trwała zacięta haratanina, która jednak nie zmieniła 
położenia stron. Nasze oddziały wróciły na pozycje wyjściowe wyczerpane, 
skrwawione i bez amunicji. Beznadzieja! Ale już bolszewicy po kilkudniowych 
zaciętych walkach ulicznych zaczęli opuszczać Lidę, już wzięliśmy Stołowicze 
i Nowogródek, będące dotychczas w rękach nieprzyjaciela. A przede wszystkim 
jazda rotmistrza Dąbrowskiego [poprawnie – Jerzego Dąmbrowskiego] obeszła 
Baranowicze i buszowała na tyłach, w rejonie starych niemieckich okopów, 
zagrażając odcięciem linii kolejowej do Mińska, jedynej drogi odwrotu czerwonych.

W nocy z piątku na sobotę bolszewicy zaczęli z Baranowicz najeżdżać, 
mówiąc językiem wojskowym – zaczęli się ewakuować. W Wielką Sobotę przed 
południem nasza piechota wkraczała do miasta. Ze wschodu szła im na spotkanie 
jazda rotmistrza Dąbrowskiego [poprawnie – Jerzego Dąmbrowskiego] z oddziałem 
ochotników tatarskiej jazdy. Baranowicze padły, choć – jak szeptano – pułkownik 
Boruszczak już był gotów zrezygnować z dalszego szturmu.
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24. „Wilno przyjęło nas, w  ubóstwie bezgranicznym 
i  w  zniszczeniu, zaprawdę wszystkim, co jest w  tym mieście 
wieczne: pięknością starych murów i miłością serc”.

[Juliusz Kaden-Bandrowski, Trzy wyprawy [w:] Cwałem, galopem. Opowieści z wojny polsko-
bolszewickiej, wybór i posłowie Bohdan Kubicki, Sopot, Oficyna Wydawnicza „Modem”, 1990]

Za Naczelnikiem, wśród tumultu okrzyków – bo tłum ten cieszył się radośnie 
i śpiewnie, jak dzieci się cieszą – wszystko ruszyło ku miastu. Eskortowały Wodza 
zwycięskie pułki jazdy, szwoleżerów, ułanów, i liczna świta.

Gdy o zmroku – zapadał właśnie – w klasku kopyt, w płaczu i krzykach tłumu, 
w chrzęście oręża, zamajaczyła sroga postać Dowódcy pod ostrobramskim łukiem, 
zdać się mogło, iż ożywa jakaś druga strona starych ryngrafów, na których pod 
świętą opieką do oblężonego grodu wjeżdża wódz polski z orszakiem mężnego 
rycerstwa.

Wilno przyjęło nas, w ubóstwie bezgranicznym i w zniszczeniu, zaprawdę 
wszystkim, co jest w tym mieście wieczne: pięknością starych murów i miłością 
serc. Jeszcze nie szedł żołnierz polski w takim blasku, w jakim szedł tymi ulicami, 
objęty błogosławieństwem mieszkańców.

Zaraz następnego dnia po zwycięstwie jęły się zbiegać delegacje cechów, stanów, 
powiatów i ziem okolicznych. Było coś nigdy nie zapomnianego w ruchu i w słowie 
tych ludzi: bo to były nie tylko słowa wdzięcznej radości... Bo mowy, które głosili 
ci ludzie, okrutnie doświadczeni, szczęśliwie uwolnieni, były rachunkiem sumienia, 
prostą, gorącą spowiedzią z walk i z wiary i z prób najcięższych.

Tak mówią, tak spowiadają się ludzie w porywie serc, które przepełnia szczęście 
niespodziewane.

Cóż więcej o tych pierwszych dniach wojska polskiego w Wilnie? 
Błogosławieństwo i kwiaty: w radości, w pozdrowieniach okrzykiem buchających, 
w kwiatach, ni to w uroku przecudownej pogody, szły polskie wojska pod katedrą, 
twarde oblicze stawiając przed Wodzem Naczelnym.

A gdy po uroczystym nabożeństwie przed Ostrą Bramą przemówił do szarych 
zastępów wojska i do rzesz tysiącznych kaznodzieja, zwycięskiego Wodza opiece 
boskiej zalecając, rozległ się w tłumie głos, jak kiedy wezbranym strumieniem lodowe 
kry biją o się i dzwonią. Tak wielki wybuchł płacz oswobodzenia i wdzięczności.
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Po nabożeństwie ruszyliśmy automobilami w dół, potem zaś w boczną ulicę. 
Wóz Piłsudskiego zatrzymał się przed jakimś wielkim, mrocznym gmachem. 
Ciężką, rządową bramą weszliśmy w szare podwórze, na którym rośnie cierpliwie 
stare drzewo samotne.

– Pierwaja Wileńskaja Gimnazja – oznajmił nam Komendant.
Pobiegł szybko na górę, jak ktoś, kto doskonale zna cały rozkład budynku, my 

za nim, trzeszcząc po korytarzu szablami.
– Tu była kancelaria dyrektora. – Piłsudski przystanął. – Rzadko się tu 

przychodziło. Zawsze tylko w bardzo ważnych sprawach. Pierwszy raz byłem 
u dyrektora za zorganizowanie tajnego stowarzyszenia. Bo trzeba panom wiedzieć...

Komendant wziął któregoś z oficerów za guzik od płaszcza. Stoimy przy 
drzwiach tej kancelarii dyrektorskiej, głos Piłsudskiego głęboki i radosny niesie się 
daleko po pustym korytarzu.

– Bo trzeba wam wiedzieć, że w drugiej klasie stworzyłem pierwsze tajne 
zgromadzenie, skierowane przeciw przeciąganiu nauki poza głos dzwonka.

Idziemy dalej, szable skrzeczą na kamieniach posadzki, idziemy spieszną 
wojskową gromadą.

– A tu karcer. – Piłsudski znów przystanął, jak człowiek na zapomnianej już 
prawie drodze odnajdujący dawne, nigdy nie zapomniane wspomnienia. – Tu 
w trzeciej klasie siedziałem pierwszy raz za „polskij jazyk”. Gdzież ta klasa?

Otwarł nagle drzwi izby gimnazjalnej, a my razem z nim stanęliśmy u wejścia, 
zdumieni...

Jakby się tu spełniała dowodnie przykładna opowieść o niezłomnej drodze 
i czynach owocujących. Na tablicy tej klasy, w której Naczelny Wódz siedział za 
„polskij jazyk”, stało wypisane niewprawną ręką młodego kwatermistrza.

WOJSKO POLSKIE
5 PUŁK PIECHOTY LEGIONÓW
KOMPANIA...
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25. „[…] stwierdzam zasadę przewodnią mojej polityki, która 
jest również zasadą Sejmu i rządu. Jest to zasada wolności”.

[Józef Piłsudski, Wywiad korespondenta dziennika „Le Journal des debates”, 2 V 1919 r. [w:] 
idem, Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa, KAW, 1990 (reprint wydania z 1937–1938)]

[...] Musi panu wystarczyć na dzisiaj, że mu wyłożę swoją zasadę: Uważam, że 
ludność powinna sama stanowić o swoim losie. Czy wola ludności wyrazi się za 
pośrednictwem konstytuanty, zwołanej do Wilna, czy też w jakikolwiek bądź inny 
sposób, nie ma większego znaczenia. Jest to inna sprawa, która będzie rozstrzygnięta, 
gdy nadejdzie czas. Dzisiaj stwierdzam zasadę przewodnią mojej polityki, która jest 
również zasadą Sejmu i rządu. Jest to zasada wolności. Pragnę dopomóc ludności 
w wyrażeniu jej woli. Jest to powód, dla którego ustanowiłem w Wilnie zarząd 
cywilny zamiast zarządu wojskowego, który byłby wskazany na obszarze zaledwie 
wydartym nieprzyjacielowi.

– Czy  to  nie  prawda,  odpowiedziałem,  że  idealnym  rozwiązaniem  dla  Polski 
byłaby unia z całą Litwą historyczną?

– Zapewne, do tego właśnie należy dążyć, chociaż to zadanie nie jest pozbawione 
trudności. Co do mnie, to sądzę, że Białorusini i Polacy porozumieliby się bardzo 
łatwo; z Litwinami byłoby to już trudniejsze. Ale mniejsza o to; należy pracować, 
a przede wszystkim pozwolić ludności na wyrażenie swej woli. [...]
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26. [...] „będę dumny z Polski, będę dumny ze swoich żołnierzy, 
będę dumny wreszcie z  siebie samego, jeżeli będę mógł tej 
nieszczęsnej ziemi dać najcenniejszy dar Boży – dar swobody”.

[Józef Piłsudski, Przemówienie w Mińsku Litewskim, 19 IX 1919 r. [w:] idem, Pisma zbiorowe, 
t. 5, Warszawa, KAW, 1990 (reprint wydania z 1937–1938)]

Przede wszystkim chcę podziękować jak najserdeczniej za to przyjęcie, które 
mnie, jako Komendanta armii polskiej, spotkało w Mińsku.

Moi panowie, jestem synem tej samej ziemi, co i wy, – i dlatego może więcej 
rozumiem i odczuwam te wszystkie biedy i nieszczęścia, które były udziałem 
tej ziemi. Dziadowie nasi nie pamiętają innego czasu, jak czasy niewoli, czasy 
męki, którą naród cały tutejszy znosił: czy chrześcijanin, czy Żyd, czy Polak, czy 
Białorusin. Każdy mieszkaniec tej ziemi stosować się musiał do gwałtu i przemocy, 
do sposobów życia nie tych, których chciał, ale do tych, które były mu narzucone. 
Każdy mieszkaniec tej ziemi rodził się niewolny, ze skutymi rękami, ze zdławioną 
piersią – oddychać swobodnie, tak, jak oddychają inni w szczęśliwszych ziemiach, 
syn tej ziemi nie mógł. Panował na tej ziemi zawsze gwałt, panowała na tej ziemi 
zawsze przemoc.

I oto, gdy przyszła wielka wojna, rozpętanie samego gwałtu i przemocy, gdy po 
tych ziemiach burza wojenna się przewalała, niszcząc ludzki dobytek, pracę ludzką 
– jeszcze raz doświadczyła ta ziemia przemocy i gwałtu, idących ze wschodu, które 
w imię najszczytniejszych ideałów braterstwa wywierały terror, zmuszały ludzi do 
życia i stosowania się do praw nie tych, które ludzie pomiędzy sobą mieć by chcieli).

Moi panowie! Polska, której mam zaszczyt być przedstawicielem, polskie 
wojsko, któremu mam honor przewodzić, z chwilą uzyskania swej własnej 
swobody, z chwilą możliwości oddychania pełną piersią, postanowiło przeciwstawić 
systemowi gwałtu i przemocy system swobody. Polska idzie wszędzie z hasłem 
swobody, Polska idzie nie z chęcią ucisku brutalnym butem żołnierskim, nie z chęcią 
narzucenia komukolwiek stosowania się do jej praw. Z chwilą, kiedy, jako syn tej 
samej ziemi, stanąłem na niej na czele swoich żołnierzy, wydałem ogłoszenie, że 
ziemi tej nic gwałtem narzuconym nie będzie, że ziemia ta wolny i swobodny głos 
swój wśród innych ziem podniesie, że ziemia ta sama rozstrzygnie, jak żyć ma, 
jakim prawem ma się rządzić. Słowom swoim, potwierdzonym przez najwyższe 
przedstawicielstwo – Sejm Polski, zostanę wierny i wiernym będą do końca.
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Będziecie, moi państwo, powołani w najbliższym czasie do tego, abyście 
naprzód zaczęli rządzić sami w instytucjach samorządowych. Potem przyjdzie 
ta chwila, kiedy będziecie mogli swobodnie wypowiedzieć, jak państwo wasze 
będzie urządzone. Będzie to wielki akt, gdy po raz pierwszy człowiek na tej ziemi 
swobodnie wypowiadać się będzie. Powołany będzie każdy – ubogi czy bogaty, 
każdy człowiek będzie miał głos dlatego, by losem ziemi decydowała większość.

Proszę panów, będę dumny z Polski, będę dumny ze swoich żołnierzy, będę 
dumny wreszcie z siebie samego, jeżeli będę mógł tej nieszczęsnej ziemi dać 
najcenniejszy dar Boży – dar swobody. Będę dumny, gdy ziemia ta godną swobody 
się okaże, jeżeli zamiast sporów i walk wzajemnych współpraca pomiędzy ludźmi 
wniesie to, czego ta ziemia od tak dawna potrzebuje.

Życząc panom powodzenia w pracy, która tak bardzo wydaje się niekiedy 
rozbieżna, a którą w atmosferze swobody tak łatwo będzie połączyć, życzę wam 
szczęścia i spokoju. Możliwość wypowiedzenia się swobodnie jest i będzie wam 
zapewniona, dopóki żołnierz polski stać będzie na straży waszej swobody.

Mińsk i Ziemia Mińska niech żyją, niech będą wolną i swobodną częścią 
swobodnego świata!
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27. Ku Berezynie.

[Józef Kiljański, O romantycznej staromodnej wojnie. Relacja o wojnie polsko-bolszewickiej 
spisana z opowiadań ojca Ignacego Kiljańskiego, Warszawa, Wydawnictwo AKME, 2006].

W dniu 21 sierpnia z rana bateria wyrusza w dalszy marsz ku Berezynie, starym 
traktem prowadzącym na Łohojsk. O tym trakcie dziennikarz pisał, że jest to szlak, 
którym piechota łanowa króla Stefana maszerowała na Psków. Po wyjściu z miasta 
nasza kolumna zaraz zagłębiła się w lasy, bo była tu najbardziej dzika, najsłabiej 
zaludniona, a zarazem najbardziej zalesiona część kraju. Tak oto bateria rozstała 
się ostatecznie z dywizją litewsko-białoruską, ta defilada świąteczna to był ostatni 
akord ich współpracy. Teraz należeli już do 4 pułku piechoty Legionów, do którego 
spieszyli dołączyć. Pułk miał obsadzić 34-kilometrowy odcinek frontu wzdłuż 
rzeki Berezyny, od jeziora Pielik na północy, po przedmieścia miasta Borysowa na 
południu. Piechoty pułk czwarty w wojsku polskim miał wspaniałe tradycje i piękne 
zasługi jeszcze z czasów powstania listopadowego. Powszechnie znana pieśń 
patriotyczna „Walecznych Tysiąc” jest niczym innym tylko hymnem pochwalnym 
Czwartaków. Pułkiem aktualnie dowodził major Mieczysław Smorawiński, 
wywodzący się z Legionów, a wśród oficerów był ppor. Leopold Okulicki, postać 
historyczna, i ppor. Zygmunt Berling, którego też nie muszę przedstawiać. Po latach 
mogę się tylko zdumiewać, że tak niezwykle odmienne były późniejsze losy tych 
ludzi. O, historia to wielka mistrzyni paradoksu.

W tym czasie odchodził z dowodzenia grupą operacyjną generał Józef Lasocki, 
hrabia Lasocki, bo on ten tytuł cenił i podkreślał. Oczywiście już to samo wskazuje, 
że ten były sztabowiec austro-węgierski miał z oficerami o legionowym rodowodzie 
stosunki jak najgorsze. W Legionach wszyscy byli z sobą na ty, co najwyżej zwracali 
się do siebie per „obywatelu”. Pod rozkazami hrabiego – generała nasi artylerzyści 
toczyli letnie boje nad Uszą. Niezrównana warszawska „Mucha” wykpiwała 
oficerów jego pokroju.

„– Teraz, kiedy jesteśmy armia polska, trzeba by nauczyć się gut polnisch.
– Na, ja. Na początek tylko słowa najpotrzebniejsze. Zum Beispiel »pszakrew«.
– Ja to już umiem, tylko nie wiem, jak sze to pisze.
– Aber ganz einfach: p,s,ch,a,k,r,e und doppelt f”.
Ale nie rozpraszajmy się na dygresje, bo oto bateria maszeruje traktem wiodącym 

do samego Połocka i Pskowa. Za dziennikarzem, który tę drogę odbywał, podaję, że 
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stary ten szlak wiódł przez kraj falisty, porosły lasami, pokrajany rzeczkami i lśniący 
od zalewów i bagien. W istocie rzeczy była to piaszczysta droga przeorana koleinami 
kół, po deszczach gruntownie rozmoczona i stwarzająca trudne warunki marszu, 
szczególnie dla koni. „Długi sznur oddziałów giął się na zakrętach i przepadał 
w szarych, z rzadka rozrzuconych wioskach”. Od Łohojska szli już tylko lasami. 
Lasy i lasy ciągnęły się bez końca. Czasem tylko ukaże się jakaś śródleśna polana, 
a potem znów stary nieprzebyty bór. Już chyba w pobliżu Ziembina biwakowali 
przez tydzień na puszczańskiej polanie, tak dzikiej i pierwotnej, jaka gdzie indziej 
już chyba się nie zdarza. Puszcza tu była nietrzebiona, dziewicza. Rosły prastare 
drzewa, dęby potężne, tak zwane jagiellońskie. [...]

W wyścigu do Berezyny najszybszy okazał się 2 pułk piechoty Legionów 
majora Tessaro-Zosika, który osiągnął rzekę na kierunku Borysowa już 16 lub 17 
sierpnia. Zaraz potem rozpoczął boje o likwidację nieprzyjacielskiego przedmościa, 
a gdy już wyrzucił nieprzyjaciela za rzekę, podjął zaraz udaną próbę utworzenia 
własnego przyczółka na wschodnim brzegu. Pułk 4 legionowy tylko nieco później 
dopadł rzeki naprzeciw historycznej Studzianki, rozpoczynając serię drobniejszych 
potyczek z przeciwnikiem, który nie kwapił się opuszczać brzeg zachodni. 
Natomiast poznańska „czternastka” wykonywała pościg „po przekątnej” obszaru 
operacyjnego, kierując się na Bobrujsk. [...]
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28. „[…] raz wreszcie na tej ziemi, jakby przez Boga 
zapomnianej, musi zapanować swoboda i prawo wolnego, niczym 
nieskrępowanego wypowiedzenia się […]”.

[Józef Piłsudski, Odezwa do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, 22 IV 1919 
r. [w:] idem, Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa, KAW, 1990 (reprint wydania z 1937–1938)]

Kraj wasz od stu kilkudziesięciu lat nie zna swobody, uciskany przez wrogą 
przemoc rosyjską, niemiecką, bolszewicką – przemoc, która, nie pytając ludności, 
narzucała jej obce wzory postępowania, krępujące wolę, często łamiące życie. 
Ten stan ciągłej niewoli dobrze mi znany osobiście jako urodzonemu na tej 
nieszczęśliwej ziemi raz nareszcie musi być zniesiony i raz wreszcie na tej ziemi, 
jakby przez Boga zapomnianej, musi zapanować swoboda i prawo wolnego, niczym 
nieskrępowanego wypowiedzenia się o dążeniach i potrzebach. Wojsko polskie, 
które ze sobą przyprowadziłem dla wyrzucenia panowania gwałtu i przemocy, dla 
zniesienia rządów krajem wbrew woli ludności – wojsko to niesie wam wszystkim 
wolność i swobodę. Chcę dać wam możność rozwiązania spraw wewnętrznych, 
narodowościowych i wyznaniowych tak, jak sami sobie tego życzyć będziecie, 
bez jakiegokolwiek gwałtu lub nacisku ze strony Polski. Dlatego to, pomimo że 
na waszej ziemi grzmią jeszcze działa i krew się leje, nie wprowadzam zarządu 
wojskowego, lecz cywilny, do którego powoływać będę ludzi miejscowych, synów 
tej ziemi.
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29. „Wobec nieprzychylnego stanowiska mocarstw 
Rzeczpospolita sama musiała starać się o korzystniejszy przebieg 
granicy wschodniej”.

[Marek K. Kamiński, Michał J. Zacharias, Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej Polskiej 
1918–1939, Warszawa, LTW, 1998]

5 lutego 1919 roku przedstawiciele władz polskich podpisali z dowództwem 
wojsk niemieckich na wschodzie umowę w Białymstoku, regulującą zasady 
ewakuacji oddziałów niemieckich z pominięciem centralnej Polski oraz 
umożliwiającą wojskom polskim posuwanie się na wschód. Prędzej czy później 
zresztą wojska niemieckie musiałyby wycofać się do swego kraju, gdyż Niemcy 
były państwem pokonanym w wojnie. Problem polegał jedynie na tym, jaką drogą 
nastąpiłaby ewakuacja. Tymczasem w pierwszej dekadzie grudnia 1918 roku 
Mińsk na Białorusi znalazł się w rękach sowieckich. 5 stycznia 1919 roku oddziały 
„Samoobrony”, formacji tworzonej przez miejscowych Polaków, zostały wyparte 
z Wilna. Na terenach zajętych przez Armię Czerwoną w końcu grudnia 1918 roku 
proklamowano utworzenie Białoruskiej Republiki Sowieckiej, która swym obszarem 
miała również obejmować Grodno i Białystok. Republika ta została połączona 
z Litewską Republiką Sowiecką pod koniec lutego 1919 roku. W tymże miesiącu 
doszło do pierwszych walk między regularnymi oddziałami polskimi a sowieckimi.

3 marca 1919 roku w Paryżu Roman Dmowski wręczył Julesowi Cambonowi 
notę w sprawie wschodniej granicy Polski. Zawarte w nocie postulaty stanowiły 
kompromis między koncepcją federacyjną a inkorporacyjną. Strona polska 
postulowała, by „obszar języka litewskiego”, obejmujący Litwę bez Wilna, lecz 
z częścią Prus Wschodnich w dolnym biegu Niemna, został zorganizowany „jako 
odrębny kraj w granicach państwa polskiego” wraz ze „specjalnym ustrojem, 
opartym na prawach narodowości litewskiej”. Północno-wschodnia granica państwa 
polskiego biegłaby wzdłuż linii granicznej z 1772 roku pomiędzy Rzecząpospolitą 
a Kurlandią, od portu Lipawa na wybrzeżu bałtyckim na wschód do Dźwiny, 
zostawiając po stronie polskiej Połock. Granica wschodnia – zgodnie z polskimi 
postulatami – przebiegałaby wzdłuż Berezyny, następnie kierowałaby się na 
zachód ku Prypeci i jeszcze dalej w kierunku zachodnim, aż do rzeki Uszycy na 
południowym wschodzie. Mińsk na północy, a Kamieniec Podolski na południu 
przypadłyby Polsce.
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Komisja do Spraw Polskich, po wysłuchaniu 12 kwietnia 1919 roku dodatkowych 
opinii Paderewskiego, nie wzięła jednak pod uwagę polskich propozycji. 22 kwietnia 
stanęła na stanowisku, że ostateczne ustalenie wschodniej granicy Polski powinno 
być dokonane „bezpośrednio po ukonstytuowaniu się rządu rosyjskiego, z którym 
wielkie mocarstwa będą pertraktowały w tej sprawie”. Obradujący w Paryżu 
przedstawiciele Ententy nie uznawali bolszewickiego rządu Rosji za partnera do 
rozmów, licząc na rychłe zwycięstwo „białej” Rosji.

Komisja Cambona opracowała własny projekt granicy między Polską a „białą” 
Rosją. Miała ona przebiegać „od dawnej granicy pomiędzy Prusami Wschodnimi 
a Rosją”, zostawiając po stronie polskiej Suwałki i Białystok, następnie korytem 
Bugu „aż do punktu na wschód od Chełma”. Delegacja brytyjska kwestionowała 
nawet przynależność Chełmszczyzny do Polski, pragnąc rozpatrywać jej przyszłość 
wraz ze sprawą granicy Małopolski Wschodniej.

W warunkach ofensywy polskiej na froncie wschodnim oraz po klęsce armii 
gen. Antona Denikina, gdy nadzieje Ententy na zwycięstwo „białej” Rosji stawały 
się iluzoryczne, Rada Najwyższa, po posiedzeniu 2 grudnia, wydała 8 grudnia 1919 
roku deklarację w sprawie tymczasowej wschodniej granicy Polski. Przedstawiciele 
mocarstw przedłużyli linię z 22 kwietnia do dawnej granicy rosyjsko-austriackiej, 
przyznając rządowi polskiemu prawo do organizowania stałej administracji na 
zachód od tak wykreślnej granicy, „na terytoriach dawnego Cesarstwa Rosyjskiego”. 
Konsekwencją tej decyzji mocarstw było pozostawienie Chełmszczyzny w granicach 
Polski. Ententa jedynie zastrzegła prawa Polski do obszarów położonych na wschód 
od ustalonej przez siebie tymczasowej linii granicznej. Deklaracja z 8 grudnia 
została wydana wówczas, gdy front polsko-sowiecki, wyłączając odcinek litewski 
oraz częściowo ukraiński, pokrywał się mniej więcej z granicą proponowaną przez 
Dmowskiego w nocie z 3 marca.

Wobec nieprzychylnego stanowiska mocarstw Rzeczpospolita sama musiała 
starać się o korzystniejszy przebieg granicy wschodniej. Po wcześniejszych starciach 
z Armią Czerwoną w kwietniu 1919 roku ruszyła ofensywa wojsk polskich na 
północnym wschodzie. 21 kwietnia Wilno znalazło się w polskich rękach. Armia 
Czerwona musiała opuścić miasto. 22 kwietnia Józef Piłsudski ogłosił w Wilnie 
odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Naczelnik 
Państwa zapowiedział w niej utworzenie zarządu cywilnego, aby dać miejscowej 
ludności możliwość „rozwiązania spraw wewnętrznych, narodowościowych 
i wyznaniowych [...] bez jakiegokolwiek gwałtu lub ucisku ze strony Polski”. 
Odezwa ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony mocarstw zachodnich 
w Paryżu, bo pozostawała w zgodzie z zasadą samostanowienia narodów, głoszoną 
przez prezydenta Wilsona. Świadczyła też o dużej zręczności dyplomatycznej 
Piłsudskiego.
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30. „Tylko współpraca wszystkich wyznań, stanów 
i narodowości...”.

 
[Józef Piłsudski, Przemówienie w Łucku, 10 I 1920 r. [w:] idem, Pisma zbiorowe, t. 5, 

Warszawa, KAW, 1990 (reprint wydania z 1937–1938)]

Panowie!
Dziękuję wam za przyjęcie i za zaufanie, którym mnie tu wszyscy obdarzyliście. 

Jestem tu przedstawicielem Polski i wojsk polskich. Chciałbym bardzo, abym mógł 
po skończonej wojnie powiedzieć, że Polska wam dobro przyniosła, a wojska nasze 
nie przyniosły wam za wiele szkody. Wojsko jest wojskiem. Wojna na wszystkich 
rozkłada ciężary i wszyscy je ponosić muszą.

[...] Wojna jeszcze nie skończona. Losy wojny są w ręku Boga, ale ludzie są 
po to, aby wojnie dopomóc. Jeśli chcecie, aby wam wojna zapewniła spokój na 
długo, powinniście pomagać wojskom. Jesteście tuż za frontem, za armatami, 
więc pomagajcie wojskom do zwycięstwa. Wiem, że częstokroć serdeczna pomoc 
żołnierzom była okazywana, W imieniu moich żołnierzy, których tu jestem 
przedstawicielem, dziękuję wam za nią.

Wołyń jest to kraj, który przeszedł wiele, bardzo wiele zmian. Dziś tak, jutro 
inaczej. Wczoraj niepodobne do dziś, a dziś do jutra. Te zmiany teraz przeżywamy. 
Jeśli chcecie, aby obecny stan był zachowany na stałe, radziłbym wam pozbyć się 
wzajemnych nieufności i w zgodzie dla tego pracować celu.

Wołyń zaludniony jest przez różne narodowości, religie i języki. Jeśli ludzie nie 
będą sobie okazywali szacunku i zaufania, to stan dzisiejszy się nie ostanie. Tylko 
współpraca wszystkich wyznań, stanów i narodowości może go utrzymać.

Pamiętajcie panowie, że rząd nie jest wszechmogący. Chciałbym, aby rząd mógł 
się oprzeć na ludności. Wtedy da wam to, czego od niego żądacie.

Wznosząc okrzyk: Niech żyje Wołyń! – dziękuję wam i żegnam was.
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31. 1919 rok na Suwalszczyźnie.

[Tadeusz Katelbach, Spowiedź pokolenia, przejrzał, poprawił i posłowiem opatrzył Sławomir 
Cenckiewicz, Gdańsk, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna „Osobita”, 2001]

[...] W czerwcu tegoż roku wysłany zostałem do Warszawy, aby zreferować 
sytuację na Suwalszczyźnie referentowi politycznemu Naczelnego Wodza, kpt. 
K[azimierzowi] Świtalskiemu. Świtalski po wysłuchaniu mego raportu uznał, 
że muszę go powtórzyć bezpośrednio Komendantowi. Jeszcze tegoż samego 
dnia wieczorem stanąłem przed Piłsudskim. Pierwszy raz w mym życiu byłem 
z Komendantem sam na sam. Po opanowaniu początkowego wzruszenia zacząłem 
referować sytuację.

Piłsudski przerwał mi szybko, skarcił po ojcowsku myśl powstania i kazał czekać 
na rozkazy. Orientował się doskonale w nastrojach ludności na Suwalszczyźnie. Ze 
stawianych mi pytań wywnioskowałem, że zna wszystkie nasze raporty przesyłane 
z terenu i że ma je w pamięci. Zadając pytania jakby tylko weryfikował znane sobie 
fakty.

Zmęczenie malowało się na twarzy Piłsudskiego. Przez cały czas godzinnej 
rozmowy siedział w fotelu, przerzuciwszy nogi przez poręcz, paląc jednego papierosa 
za drugim. Czasami unosił się, podniecał, lecz potem uspakajał się, uśmiechając się 
serdecznie. Gdy odchodziłem, położył mi rękę na ramieniu i, wzywając do spokoju 
i cierpliwości, pożegnał.

Rzecz prosta, że wykonaliśmy jak najdokładniej rozkaz. Wkrótce zaczęły 
dochodzić nas słuchy, że Niemcy opuszczą Suwalszczyznę, lecz przed opuszczeniem 
odstąpią ją nie Polakom, lecz Litwinom. Któregoś dnia lipcowego czy sierpniowego 
zawitał nagle do Suwałk cały batalion żołnierzy litewskich. Ludność ogarnął 
szał. Dopiero teraz zniecierpliwienie przybrało rozmiary zapalne. Myśl o tym, że 
Suwalszczyzna miałaby się stać – jak się wówczas mówiło – częścią kreowanego 
przez Niemców państwa litewskiego, zrewoltowała nastroje. Teraz dopiero zaczęły 
się prawdziwe kłopoty z wzywaniem do cierpliwości. Litwini tymczasem pakowali 
się wszędzie w miejsce wycofujących się wojsk niemieckich. Gra była jasna. 
Odchodząc, Niemcy chcieli stworzyć fakt dokonany, mieli bowiem nadzieję, że 
Polacy zaabsorbowani walkami na wielu frontach, nie będą mieli siły do walki na 
tym odcinku i po zajęciu w kwietniu tegoż roku Wilna i Wileńszczyzny po prostu 
zrezygnują z Suwalszczyzny.
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W drugiej połowie sierpnia [Wacław] Zawadzki wydał rozkaz mobilizacyjny. 
Część organizacji w sile trzech kompanii została zmobilizowana w jednej ze 
wsi, leżącej na drodze między Suwałkami i Sejnami. 22 sierpnia kompanie te 
zaatakowały garnizon litewski w Sejnach i po parogodzinnej walce zdobyły miasto. 
Do Suwałk tegoż dnia miały wejść oddziały regularne Wojska Polskiego i przyjść 
nam z pomocą. W zasadzie bowiem mieliśmy rozkaz trzymania Sejn tylko przez 24 
godziny.

Dowodziłem 3 kompanią w czasie ataku, a po zajęciu Sejn zostałem komendantem 
miasta. Po raz pierwszy i ostatni w życiu zetknąłem się w tej roli z Litwinami: księżmi, 
nauczycielami, legionem charakterystycznych dewotek litewskich, młodzieżą oraz 
jeńcami wojennymi. Albowiem podczas gdy my pod dowództwem Zawadzkiego 
zdobywaliśmy Sejny, inne nasze oddziały likwidowały sprawnie drobne garnizony 
litewskie rozsiane w różnych miejscowościach, przyprowadzając z sobą jeńców. 
Oficerowie litewscy niemal z reguły mówili doskonale po polsku, a jeden z nich 
z niekłamaną radością powitał myśl, że w charakterze jeńca wojennego zostanie za 
godzinę odstawiony do Suwałk.

W oczach Litwinów czytałem jednak nienawiść. Sejny były polskie, a tylko 
korzystając z opieki niemieckiej, zażarty Litwin, biskup Karaś, litwinizował je 
w przyspieszonym tempie. Zajęcie przez nas Sejn kładło kres litwinizacyjnym 
planom biskupa. Jego najbliżsi byli teraz pod moją opieką i kontrolą. Znowu, 
jak pod Lwowem, nie czułem w sobie żadnego powołania do surowych rozpraw 
z Litwinami. Wszystkie, zakorzenione w nas od dzieciństwa, mickiewiczowskie 
sentymenty, buntowały się przeciwko stosowaniu polityki tzw. silnej ręki. Lecz gdy 
nazajutrz po zajęciu Sejn musieliśmy urządzić pogrzeb naszych poległych, a ksiądz 
– Litwin najpierw wzdragał się wykonania swych obowiązków duchownych, 
a w czasie fotografowania konduktu protestował przeciwko jego zatrzymaniu, 
pogroziłem mu pejcza i, gdyby się nie zatrzymał, zdzieliłbym go niechybnie.

Wojsko nasze spóźniło się, za to z Kalwarii nadciągnął batalion regularnego wojska 
litewskiego, wspomagany przez chłopców litewskich z północnej Suwalszczyzny. 
Po krwawej, dramatycznej walce, ponosząc ciężkie straty, musieliśmy opuścić Sejny 
na kilka godzin. Dopiero cofając się z Sejn w kierunku Krasnopola spotkaliśmy już 
kompanie karabinów maszynowych regularnego wojska polskiego, które bez walki 
zajęło Sejny.

W obronie Sejn zginął mój serdeczny druh i dowódca Wacław Rózga-Zawadzki. 
Kilkakrotnie rannego dobili Litwini na jednej z ulic Sejn, która potem nazwana 
została jego nazwiskiem.
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Pod tak oto tragicznymi auspicjami stykałem się pierwszy raz w mym życiu 
z zagadnieniem stosunków polsko-litewskich. Z tych zetknięć jednak nie 
wyciągałem bynajmniej ponurych wniosków na przyszłość. Podobnie jak moi 
rówieśnicy przypisywałem tragiczne spięcia polsko-ukraińskie czy polsko-litewskie 
u zarania odrodzenia naszego państwa, przede wszystkim wpływom i działaniom 
czynników trzecich. Wierzyłem, że gdy zostaniemy bez nich, odnajdziemy bardzo 
szybko język porozumienia. Walcząc o Lwów, czy o Sejny, zdawało się nam, 
że à contrecoeur zmuszeni jesteśmy po prostu do użycia siły, by oczyścić pole 
przyszłego porozumienia z obcych wpływów. Marzyło się nam jeszcze wtedy, że 
z krwi wspólnie przelanej zrodzi się nowe życie współpracy wszystkich w ramach 
wspólnej Polakom, Ukraińcom czy Litwinom Rzeczypospolitej.

W końcu sierpnia przybył do Suwałk i Sejn witany triumfalnie przez ludność 
Naczelnik Państwa. Gdyśmy się u niego zameldowali, był w świetnym humorze. 
Klepał nas po ramieniu i, choć tego nie mówił, czuliśmy, że nam dziękuje za całą 
naszą, kilkomiesięczną robotę. Patrząc na niego, zdawało się nam, że tak samo 
ocenia zagadnienie walki o nasze granice wschodnie, że widzi w niej tylko przelotny 
akt nieubłaganej, twardej konieczności, po którym przyjdzie akt drugi, dokonywany 
bez interwencji pobitej Rzeszy i bolszewickiej Rosji – akt trwałej współpracy.
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32. Polska i Rosja bolszewicka – początek konfliktu.

[Nota ministra spraw zagranicznych RP Leona Wasilewskiego do ludowego komisarza spraw 
zagranicznych RSFRR Grigorija Cziczerina, Warszawa, 22 grudnia 1918 [w:] Dokumenty 
z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, pod red. naukową Tadeusza Jędruszczaka 
i Marii Kiełbikowej, t. 1, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1989]

Potwierdzając odbiór depeszy Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych 
Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej z dn. 12 bm., nr 32483 mam 
zaszczyt zakomunikować w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej, że jedynym 
zadośćuczynieniem mogącym zlikwidować konflikt, przedłużający się z winy 
rządu Sowietów będzie: 1) zwrot archiwów, sum pieniężnych, mienia ruchomego 
i nieruchomego naszych przedstawicielstw w Moskwie i Piotrogrodzie; 2) 
zagwarantowanie swobodnego wyjazdu z Rosji naszych urzędników oraz ich rodzin. 
W depeszy z 26 listopada zawiadomiłem Pana, Panie Komisarzu, że zwróciliśmy 
się do królewskiego ministra spraw zagranicznych Danii z prośbą o wzięcie pod 
opiekę naszych obywateli i instytucji. Posłaliśmy odpowiednie instrukcje radcy 
przedstawicielstwa polskiego Janowi Żarnowskiemu.

Rząd polski uważa za niedopuszczalne z punktu widzenia stosunków 
międzynarodowych wyciąganie arbitralnych wniosków z zachodzących w Polsce 
wydarzeń politycznych. Stwierdzam w imieniu mego rządu, że konflikt pomiędzy 
Rosją a Polską powstał wskutek pogwałcenia nietykalności naszych przedstawicielstw 
w Moskwie i Piotrogrodzie i przedłuża się z winy rządu radzieckiego. Rząd polski 
uważa wszelkie rokowania z tym rządem za niemożliwe, dopóki podane wyżej 
warunki nie zostaną w pełni wykonane. Rząd polski protestuje stanowczo przeciwko 
ruchom wojsk sowieckich w kierunku granicy polskiej. Zachowanie się tych 
wojsk, jak również ich poprzednie zachowanie się, budzi poważny niepokój rządu 
polskiego i zmusza do uważania ich operacji za akt wyraźnie wrogi w stosunku do 
mojej ojczyzny.

Minister Spraw Zagranicznych [L.] Wasilewski
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33. Dyplomacja polska w  zmaganiach o  granicę wschodnią 
Rzeczypospolitej.

[Nota Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w sprawie wschodnich granic Polski, 3 
III 1919 [w:] Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, pod red. naukową 
Tadeusza Jędruszczaka i Marii Kiełbikowej, t. 1, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1989]

Granice Państwa Polskiego w chwili pierwszego rozbioru (1772) na południowo-
wschodzie szły z linią Dniepru, następnie ku północy przekraczały Dniepr i na 
północno-wschodzie występowały poza Dźwinę. Terytoria polskie, zagarnięte przez 
Cesarstwo Rosyjskie podczas trzech rozbiorów, obejmują gubernie: kowieńską, 
wileńską, grodzieńską, mińską, mohylowską, witebską, wołyńską, podolską 
i kijowską (z wyjątkiem samego Kijowa z okolicą), nie licząc Kurlandii, która 
do ostatniego rozbioru zostawała lennem Polski [...]. Północna część tego kraju, 
która otrzymała pod zarządem rosyjskim nazwę urzędową „Kraju Północno-
Zachodniego”, obejmuje 6 guberni litewskich i białoruskich: kowieńską, wileńską, 
grodzieńską, mińską, mohylowską, witebską. Te ziemie tworzyły dawne Wielkie 
Księstwo Litewskie, które w XIV wieku swobodnie przyłączyło się do Polski, 
aby od r[oku] 1569 stać się częścią integralną Państwa Polskiego, zjednoczoną we 
wspólnym sejmie. Dzięki temu wcieleniu do Państwa Polskiego rozległe terytoria 
Litwy i Rusi, które w średniowieczu były podzielone na drobne księstwa ze słabym 
zaludnieniem pogańskim lub chrześcijańskim wyznania wschodniego, stały się 
krajem zachodniej cywilizacji polskiej.

Wyższe warstwy ludności krajowej, wszystko, co się wznosiło ponad poziom 
mas włościańskich, przyjęło język, zwyczaje i narodowość polską, a nawet 
masy włościańskie, które zachowały swe narzecze litewskie, białoruskie i ruskie 
przeniknęły się w końcu duchem lojalności względem Państwa Polskiego.

I tak np. włościanie litewscy z guberni kowieńskiej i wileńskiej wzięli w ostatnim 
powstaniu polskim 1863 r. znacznie czynniejszy udział niż włościanie w Królestwie 
Kongresowym.

Wysiłek rządu rosyjskiego, który przedsięwziął był względem Polaków politykę 
ucisku i wyniszczenia, ześrodkował się specjalnie na tym kraju. Szczególnie od 
r[oku] 1864 cały system bardzo ostrych praw wyjątkowych wysunięto przeciwko 
polskości, a równocześnie rząd rosyjski szerzy silną propagandę antypolską 
pomiędzy włościaństwem języka litewskiego i ruskiego.
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Propaganda ta wywołała w ludzie litewskim (około lat 1880) separatystyczne 
tendencje, zatrute nienawiścią do narodu polskiego.

Machinacje demagogiczne agentów rosyjskich na ziemiach białoruskich 
i ruskich, w celu zaszczepienia narodowego poczucia rosyjskiego, podżegały 
masy ludowe przeciwko klasom wyższym i zamożniejszym. Nie przyczyniło się 
to bynajmniej do wzmocnienia patriotyzmu rosyjskiego, ale przygotowało grunt 
podatny do anarchii i bolszewizmu. Jedynym niezaprzeczonym skutkiem tej 
antypolskiej polityki było poważne osłabienie wpływów polskich zwłaszcza we 
wschodniej połaci kraju, która w chwili rozbiorów miała także zdecydowanie polski 
charakter. Obszar ten, obejmujący gubernię kijowską, wschodnią część podolskiej 
i wołyńskiej, wschodnią część guberni mińskiej, gubernię mohylewską i witebską, 
zamienił się w kraj politycznie zdezorganizowany: wpływ rosyjski nie zastąpił 
polskiego i lud bez wodzów inteligentnych, bez wychowania i poszanowania praw 
łatwo ulega wszelkiej propagandzie anarchistycznej.

W kraju tym nie ma pierwiastka dostatecznie silnego i zdolnego do utworzenia 
stałego rządu. Z tego właśnie powodu Państwo Polskie nie rewindykuje, jakkolwiek 
z ubolewaniem, tego wschodniego pasa kraju.

Reinkorporacja tych prowincji do Polski zburzyłaby jej spoistość i moc, które 
tak są dla niej niezbędne ze względu na jej bardzo trudną sytuację geograficzną.

Zarazem wobec tego, że narodowy ruch litewski, jakkolwiek bardzo jeszcze 
młody, poczynił wszakże znaczne postępy, rząd polski uważa, że obszar języka 
litewskiego: gubernia kowieńska, część guberni wileńskiej na północo-zachód od 
linii Troki, Święciany, Jeziorasy, część guberni suwalskiej (Królestwo Kongresowe) 
na północ od Sejn, wreszcie część Prus Wschodnich, obejmująca dolny bieg i ujście 
Niemna, powinien być zorganizowany jako odrębny kraj w granicach Państwa 
Polskiego i powinien by otrzymać specjalny ustrój, oparty na prawach narodowości 
litewskiej.

Na podstawie zasad wyżej wyłuszczonych północno-wschodnia, wschodnia 
i południowo-wschodnia granica państwa polskiego wyglądałaby, jak następuje: 
poczynając od wybrzeża Bałtyku na wschód od Łabiawy granica idzie z linią 
wybrzeża ku północy przez Kłajpedę i Połągę. Połąga znajduje się obecnie w guberni 
kurlandzkiej, do której wraz z okolicą wcieloną została w r[oku] 1841, należy więc 
do terytorium Polski. Państwo Polskie rewindykuje ją i rozciąga swe rewindykacje 
wybrzeża aż na północ od Libawy dla przyczyn geograficznych i ekonomicznych, 
wzmocnionych jeszcze przez ten fakt, że połowa ludności Libawy jest polska 
i litewska.
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Od wybrzeża na północ od Libawy granica postępuje na wschodzie linią 
historycznej granicy 1772 r. pomiędzy Polską a Kurlandią. Dochodzi w ten sposób 
do powiatu iłłuksztańskiego w Kurlandii. Powiat ten rewindykowany jest przez 
Polskę ze względu na swoją pozycję geograficzną i na przewagę w ludności elementu 
polskiego. Tutaj granica idzie brzegiem (limite) powiatu iłłuksztańskiego do rzeki 
Dźwiny i przechodzi na jej prawy brzeg (gubernia witebska), ażeby postępować 
ku wschodowi równolegle do rzeki, a w odległości około 30 kilometrów do 
granic powiatu drysieńskiego, włączając tenże wraz z powiatem połockim. Dalej 
przechodzi ona na północno-zachód od Horodka, powraca na lewy brzeg Dźwiny 
około 30 kilometrów na zachód od Witebska i idzie ku południowi, przechodząc 
na zachód od Sienna do punktu, w którym spotyka granicę pomiędzy gubernią 
mińską i mohylowską, postępując z tą linią graniczną ku południowi aż do 
Berezyny w miejscu, gdzie ona dotyka granicy północnej powiatu rzeczyckiego, 
następnie przekraczając Berezynę, idzie w kierunku południowo-zachodnim do 
Prypeci na wschód od Mozyrza. Stamtąd, przekraczając Prypeć, granica idzie 
linią podziału pomiędzy powiatami mozyrskim i rzeczyckim, po czym, postępując 
ciągle w kierunku południowo-zachodnim, przechodzi na zachód do miast Owrucza 
i Zwiahla na Wołyniu i dochodzi aż do punktu, gdzie spotykają się granice powiatów 
zasławskiego, ostrogskiego i zwiahelskiego.

Następnie, kierując się na południe, linia pograniczna postępuje granicą 
wschodnią powiatów zasławskiego i starokonstantynowskiego aż do punktu, gdzie 
spotyka granice powiatów latyczowskiego i płoskirowskiego na Podolu; stamtąd 
ciągle w kierunku południowym dosięga ona koło Zińkowa rzekę Uszycę i idzie z jej 
biegiem do Dniestra, który stanowi w tym miejscu południową granicę pomiędzy 
Polską a Rumunią.

W ten sposób terytorium, rewindykowane przez Państwo Polskie, w swych 
wschodnich granicach obejmuje w części północnej kraj języka litewskiego, który 
posiada od 15 do 25% ludności języka polskiego; dalej na południe terytorium 
z większością ludności języka polskiego, której ośrodkiem jest Wilno. Dalej na 
południe obejmuje ono bagna Polesia z jego rzadkim zaludnieniem, mówiącym 
po polsku, białorusku i rusku, wreszcie, zupełnie na południu terytorium Wołynia 
z drobną cząstką zachodniego Podola, które zamieszkiwane są przez ludność 
mówiącą w większości po rusku, gdzie silna mniejszość polska reprezentuje jedyną 
siłę intelektualną i ekonomiczną kraju.
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34. „Polska akcja wojskowa nie ma nigdzie na celu przesądzania 
siłą oręża postanowień Kongresu Pokoju ani wcielenia przemocą 
do Polski jakichkolwiek ziem wbrew woli ich ludności, lecz 
jedynie obronę przed obcymi najazdami”.

[Sprawozdanie Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie: 1) Kresów Wschodnich, 
2) Korespondencji Rzeczypospolitej Polskiej z władzami radzieckimi [w:] Dokumenty z dziejów 
polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, pod red. naukową Tadeusza Jędruszczaka i Marii 
Kiełbikowej, t. 1, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1989]

[...] Polska akcja wojskowa nie ma nigdzie na celu przesądzania siłą oręża 
postanowień Kongresu Pokoju ani wcielenia przemocą do Polski jakichkolwiek ziem 
wbrew woli ich ludności, lecz jedynie obronę przed obcymi najazdami. W pełnym 
zaufaniu wszakże, iż Kongres Pokoju, wymierzając dziejową sprawiedliwość 
Polsce, usunie zbrodnie rozbiorów i przywróci Polsce prastare dzielnice polskie 
Śląska Górnego i Cieszyńskiego oraz Prus Wschodnich, które mimo kilkusetletniego 
oderwania od macierzy zachowały rdzennie polski charakter – Komisja Spraw 
Zagranicznych stwierdza, iż rząd powinien uczynić wszystko, ażeby zapewnić 
złączenie w jedną całość państwową tych wszystkich ziem, na których ludność 
polska już to liczebną siłą, już to wiekową pracą cywilizacyjną wycisnęła charakter 
polskości.

Rząd powinien dbać przy tym usilnie, by nie tylko miejscowa ludność polska, 
lecz również ludność białoruska i rusińska mogła się swobodnie co do swego 
związku z Polską wypowiedzieć. Pomny zaś związków dobrowolnej unii, która 
naród polski przez długie wieki łączyła z narodem litewskim, i uznając prawo 
Litwinów do zorganizowania się we własne państwo – rząd Rzeczypospolitej 
winien dołożyć wszelkich starań, aby ponownie ustalić dobrowolny związek obu 
narodów. Rzeczpospolita nie może wszakże uznać za reprezentację istotnej woli 
ludności ziem tych sowietów, narzuconych jej przez wojska bolszewickie, nie mniej 
zaborcze od wojsk dawnego caratu. Toteż Komisja Spraw Zagranicznych uznała, że 
depesza sowietów litewskich i białoruskich z dn. 17 lutego 1919 r. do odpowiedzi 
się nie nadawała i że rząd słusznie ją bez odpowiedzi pozostawił.

Komisja Spraw Zagranicznych zbadawszy korespondencję, która była 
prowadzona od powstania niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej między rządem 
Rzeczypospolitej a sowieckimi władzami rosyjskimi, stwierdza, że korespondencja 
ta dotyczyła wyłącznie sprawy powrotu do Polski personelu ustanowionego 
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w swym czasie przez Radę Regencyjną, reprezentacji polskiej w Rosji oraz powrotu 
z Rosji polskich wygnańców wojennych. Władze sowieckie rosyjskie usiłowały 
stale od samego początku wciągnąć na tle tej korespondencji rząd Rzeczypospolitej 
w rokowania, dotyczące wzajemnego stosunku Polski i Rosji oraz wschodnich 
granic Polski, przede wszystkim uzyskać choćby pośrednie uznanie przez rząd 
Rzeczypospolitej władz sowieckich jako legalnego rządu byłego imperium 
rosyjskiego łącznie z Litwą i Białorusią. Taki też charakter miała depesza Cziczerina 
z dn. 11 II 1919 [r.]. Komisja stwierdza, że w całej tej korespondencji władze 
sowieckie nie przejawiały istotnej chęci pokojowej i że rząd Rzeczypospolitej ocenił 
należycie niebezpieczeństwo, jakie groziłoby interesom polskim przez wdanie się 
w jakiekolwiek układy z władzami rosyjskimi bez porozumienia się z państwami 
sojuszniczymi oraz umiał niebezpieczeństwa tego uniknąć.

Komisja Spraw Zagranicznych uznała, że ogłoszenie poszczególnych depesz, 
wyjętych z tych korespondencji nie byłoby celowe. Natomiast nie ma ona nic 
przeciwko ogłoszeniu całej bez wyjątku korespondencji między rządem polskim 
a władzami sowieckimi rosyjskimi od chwili powstania pierwszego polskiego 
gabinetu ministrów.

Przewodniczący i referent 
St[anisław] Grabski
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35. „Sejm wzywa Rząd i Naczelne Dowództwo, aby wytężyło 
wszystkie siły celem jak najśpieszniejszego wyzwolenia 
spod najazdu bolszewickiego oraz trwałego zjednoczenia 
z  Rzecząpospolitą Polską północno-zachodnich dzielnic Polski 
z ich stolicą Wilnem”.

[Rezolucje Sejmu Ustawodawczego w sprawie wschodnich granic Rzeczypospolitej [w:] 
Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, pod red. naukową Tadeusza 
Jędruszczaka i Marii Kiełbikowej, t. 1, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1989]

Rezolucja uchwalona na wniosek posła ks. arcybiskupa J[ózefa] Teodorowicza
(Nar. Chrz. Str. Lud.)

Sejm, nie przesądzając w chwili obecnej sprawy granic Polski na wschodzie, 
wzywa Rząd i Naczelne Dowództwo do wytężenia wszystkich sił w tym kierunku, 
by zapobiec naruszeniu całości Galicji, której kresy wschodnie posiadają większość 
polską i od XIV wieku bez przerwy należały do Polski. Zarazem sejm uważa za 
swój obowiązek stwierdzić, iż jest w pełni świadom potrzeby zgodnego współżycia 
Polaków i Rusinów (Ukraińców) w Galicji i przyznania w tym celu ruskiej 
(ukraińskiej) autonomii narodowej bez naruszenia wszakże jednolitości państwa 
polskiego.

Rezolucja uchwalona na wniosek posła J[ana] Dąbskiego
(PSL „Piast”)

Sejm wzywa Rząd i Naczelne Dowództwo, aby wytężyło wszystkie siły celem 
jak najśpieszniejszego wyzwolenia spod najazdu bolszewickiego oraz trwałego 
zjednoczenia z Rzecząpospolitą Polską północno-zachodnich dzielnic Polski z ich 
stolicą Wilnem.

Rezolucja uchwalona na wniosek Polskiej Partii Socjalistycznej
Sejm Ustawodawczy stwierdzając zasadnicze prawo ludów polskiego, 

litewskiego i białoruskiego, zamieszkujących ziemie dawnego W[ielkiego] 
Ks[ięstwa] Litewskiego, do samodzielnego decydowania o swojej przyszłości, 
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nie może uznać za wyraz takiego samostanowienia ani Litewsko-Białoruskiej 
Republiki Sowieckiej, uzależnionej od państwa rosyjskiego, ani powstałych za 
zgodą okupacyjnych władz niemieckich i bez udziału mas pracujących rządów 
litewskiej i białoruskiej klasy posiadającej.
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36. „[...] mocno zaznaczona chęć Sejmu i  Rządu polskiego 
zaspokojenia wszystkich potrzeb narodowości wchodzących 
w  skład ludności Polski daje rękojmię, że uspokojenie Galicji 
Wschodniej i pogodzenie się ludności rusińskiej z Polską będą 
mogły nastąpić w niedalekiej przyszłości”.

[Nota Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w sprawie wcielenia do Galicji 
Wschodniej do Polski, 25 VIII 1919 [w:] Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 
1918–1939, pod red. naukową Tadeusza Jędruszczaka i Marii Kiełbikowej, t. 1, Warszawa, 
Instytut Wydawniczy PAX, 1989]

[...] Od samego początku Delegacja Polska zgłaszała prawa swoje do Galicji 
Wschodniej jako do terytorium polskiego. Zadania swoje opierała ona nie tylko na 
fakcie, że kraj len stanowi część nierozdzielną Państwa Polskiego od 1340 roku aż 
do rozbiorów, ale również na samym charakterze ludności.

Galicja Wschodnia jest krajem o ludności mieszanej. Terytorium określone przez 
Podkomisję do Spraw polskich liczyło w r[oku] 1914 około 4 600 000 mieszkańców; 
z tych, 37,l% podało, przy spisie ludności, język polski jako język ojczysty, a 61,3% 
– język rusiński. Pod względem wyznaniowym podział tej ludności przedstawia 
się jak następuje: 23% katolików obrządku łacińskiego, 64% katolików obrządku 
greckiego i 13% wyznania mojżeszowego.

Ludność o języku rusińskim i obrządku greckim jest najliczniejsza, ale 
jednocześnie najniżej stoi pod względem rozwoju, posiada najmniej liczną 
inteligencję i jest najbierniejszą pod względem ekonomicznym, posiada bardzo 
nielicznych przedstawicieli we wszystkich zawodach, za wyjątkiem drobnych 
rolników, księży i nauczycieli szkół początkowych.

Zresztą język rusiński w ostatnich czasach dopiero zaczął podnosić się ponad 
poziom zwyczajnej gwary; dzieła literackie w języku rusińskim są nieliczne, 
a literatura naukowa prawie zupełnie nie istnieje. Toteż język ten, niedostatecznie 
rozwinięty, nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb wykształconego człowieka. 
Kultura kraju jest polska, język polski jest językiem stosunków towarzyskich 
i ekonomicznych, podczas gdy język rusiński – pozostaje językiem ojczystym, 
rodzinnym większości ludności wiejskiej; jako taki zostaje on, na równi z polskim, 
uznany jako język urzędowy.

Nawet Austria, która starała się zawsze osłabić Polaków, zmniejszyć ich wpływ 
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i rozbić Galicję na dwa kraje oddzielne: polski – rusiński, zmuszona była uszanować 
niepodzielność kraju, uznać jego polski charakter i pozostawić administrację 
w rękach Polaków, jako jedynego elementu zdolnego do rządzenia krajem.

Okres autonomii i administracji polskiej, który nastąpił w 1867 r. po okresie 
centralizacji i germanizacji, był okresem nadzwyczaj szybkiego postępu dobrobytu 
i rozwoju mieszkańców. Sejm galicyjski poświęcał prawie 2/3 swego budżetu na 
oświatę, w pierwszym rzędzie na rozwój szkół początkowych, zarówno rusińskich, 
jak i polskich.

Władze polskie usiłowały osiągnąć harmonijną współpracę wszystkich grup 
ludności nad rozwojem kraju, i to w warunkach jak najmniej sprzyjających. Na 
warunki te składa się przede wszystkim propaganda z zewnątrz mająca na celu 
podburzanie ludności rusińskiej przeciwko Polsce: z jednej strony intrygi austriackie, 
z drugiej rosyjskie, a wreszcie i berlińskie, usiłowały wywołać anarchię i zerwać 
odwieczne węzły łączące Rusinów z Polską.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kraj ten, leżący na rubieży Polski, stale 
bywał w przeszłości teatrem wojen z Tatarami i z Turkami i że okoliczność ta 
powstrzymywała jego pokojowy rozwój, a zwłaszcza rozwój poszanowania prawa 
i instytucji publicznych, i opóźniła zanik instynktów prymitywnych wśród ludności, 
to zrozumiemy z łatwością, jak dalece agitacja ta utrudniała rządzenie. Toteż jedynie 
dzięki znacznemu procentowi ludności polskiej w tym kraju można było zapewnić 
jego rozwój i utrzymać porządek.

Zadanie administracji utrudnione było jeszcze przez specjalne warunki ustroju 
społecznego i ekonomicznego, wynikające z nierównomiernego rozkładu własności 
ziemskiej, przy czym wielka własność znajdowała się wyłącznie w rękach polskich. 
Okoliczność ta pozwalała wyzyskiwać dla walki z polskością zwykły antagonizm 
społeczny chłopów w stosunku do wielkich właścicieli.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest głęboko przekonany, że z chwilą gdy 
w nowych obecnych warunkach Galicja wejdzie w skład Państwa Polskiego 
niezależnego i demokratycznego, większa część trudności administracyjnych 
zniknie w tym kraju, przede wszystkim reforma rolna zniesie anormalny podział 
ziem i zniweczy wszelkie więzy łączące ten kraj z Austrią niemiecką, kładąc w ten 
sposób tamę intrygom wiedeńskim.

Niezależny Rząd Polski będzie też rozporządzał daleko skuteczniejszymi 
środkami przeciwko wpływom zewnętrznym dążącym do dezorganizowania kraju. 
Wreszcie mocno zaznaczona chęć Sejmu i Rządu Polskiego zaspokojenia wszystkich 
potrzeb narodowości wchodzących w skład ludności Polski, daje rękojmię, że 



36

88

Materiały dla 
nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

uspokojenie Galicji Wschodniej i pogodzenie się ludności rusińskiej z Polską będą 
mogły nastąpić w niedalekiej przyszłości.

Jednakże warunkiem niezbędnym dla normalnego rozwoju życia politycznego 
i społecznego kraju, warunkiem niezbędnym dla skutecznej administracji, jest 
trwałość jego statutu politycznego. Przekonanie, że nowy stan rzeczy jest stanem 
tymczasowym jedynie, będzie źródłem ciągłego wrzenia i ciągłej walki z władzą, co 
– ze względu zwłaszcza na dość prymitywny charakter mieszkańców – doprowadzić 
musi do niesłychanych trudności.

Umowa, która nie uznałaby Galicji Wschodniej za część nierozdzielną Państwa 
Polskiego, pozwalająca jedynie Polsce zaprowadzić w tym kraju tymczasowe 
rządy cywilne, byłaby zachętą dla wszelkiego rodzaju agitacji i przeszkodą do jego 
pokojowego rozwoju.

Z przyczyn wyżej wymienionych, delegacja polska uważa za bezwzględnie 
konieczne, aby Galicja Wschodnia została przyznana Polsce jako część nierozdzielną 
Państwa Polskiego.

Postanowienie takie nie pozbawi ludności rusińskiej gwarancji jej praw, a to 
z uwagi na stanowisko Sejmu i Rządu Polskiego, a następnie, na postanowienia 
paktu Ligi Narodów, które pozwolą wielkim mocarstwom podnieść tę kwestię, 
w razie gdyby okazało się, że Rząd Polski nie jest w stanie zaspokoić potrzeb 
ludności rusińskiej i zapewnić krajowi spokojnego rozwoju.

[...]

Roman Dmowski
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37. „Za wolność naszą i waszą” – wsparcie dla Łotwy.

[Piąty Pułk Piechoty Legionów „Zuchowatych”, oprac. Gustaw Łowczowski, Londyn, Koło 
Piątego Pułku Piechoty Legionów, 1968]

[...] „Żołnierze! Macie uderzyć na wroga, którego od tylu miesięcy bijecie. 
Jestem pewny, że odniesiecie nowe zwycięstwo, które wzmocni nasz front. Ale nie 
tylko wojskowe zwycięstwo przypadnie Wam w udziale. Równocześnie odniesiemy 
sukces polityczny, a mianowicie bezpośrednią łączność z naszymi sprzymierzeńcami 
Łotyszami. W ten sposób zadamy też klęskę Niemcom, odbierając im możność 
porozumiewania się z bolszewikami. Spełniamy więc wielkie zadanie.

Nasz Naczelny Wódz, oceniając wielkość zadania, przeznaczył do jego spełnienia 
dywizje legionowe. Wiem, że nie zawiedziecie Jego zaufania, lecz powiększycie 
sławę swych dywizji i pułków, pójdziecie nieodparcie naprzód. Dywizje legionowe 
mogą tylko zwyciężać.

Bolszewicy jeszcze raz przekonają się, że każdy atak polski musi mieć 
powodzenie, sprzymierzeńcy zaś nasi Łotysze muszą w Was, jako przedstawicielach 
Armii Polskiej, poznać żołnierzy pełnych poczucia honoru, rycerskich, karnych, 
strasznych dla wroga, ludzkich i sprawiedliwych dla przyjaciół.

Pamiętajcie, że podług Was będą oni sądzić całą Armię Polską – sąd nie może 
być ujemny. Czeka Was uznanie Wodza Naczelnego i wdzięczność całej Armii 
Polskiej. Więc naprzód!”

(–) Śmigły-Rydz, gen. ppor. i dowódca grupy operacyjnej

Działanie rozpoczęte zostało forsowaniem zamarzniętej Dźwiny w nocy z dnia 2 
na 3 stycznia 1920 roku. 5 pułk z baterią 1 pap, wśród luźnej strzelaniny, przekroczył 
Dźwinę w okolicy folwarku Rozaliszki, na wschód od Dźwińska, mając zadanie 
obejścia twierdzy od wschodu i uderzenia na tor kolejowy Dźwińsk–Rzerzyca 
w obszarze Wyszek i stacji Dubno. Na Dźwińsk nacierał pierwszy pułk piechoty 
Leg[ionów] [...].

Czołowa 12 kompania bezzwłocznie przeszła do natarcia. Nieprzyjaciel jednak 
zatrzymał ją ogniem czterech karabinów maszynowych. Widząc to, dowódca 
batalionu rzucił plutony kompanii 9 i 10, które manewrowały na skrzydłach 
i następnie zarzuciły nieprzyjaciela ogniem miotaczy granatów. Jednocześnie od 
czoła poderwała się 12 kompania. Po dłuższej walce zepchnęła ona nieprzyjaciela, 
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który cofnął się na wieś Królewszczyzna. W natarciu wyróżnił się dzielnym 
prowadzeniem plutonu sierżant Sipika z 12 kompanii. Został on w tej walce ranny, 
a później odznaczony krzyżami V[irtuti] M[ilitari] V i IV klasy.

Nieprzyjaciel nie obsadził wsi Królewszczyzny. Na nowy opór pułk natknął się 
dopiero poza wsią. Nieprzyjaciel obsadził tam wzgórze pokryte zaroślami. Zanim 9 
i 11 kompanie zdołały w śniegach do pasa ugrupować się do natarcia, nieprzyjaciel 
zarzucił je bardzo gęstym i skutecznym ogniem. Po rozwinięciu się, kompanie 
bezzwłocznie rozpoczęły podsuwanie się. W pierwszym rzucie natarcia, trafiony 
w serce, zginął dzielny dowódca 11 kompanii, podporucznik [Kazimierz] Liwacz.

Mimo ciężkich strat, kompanie posunęły się naprzód i zepchnęły nieprzyjaciela 
ku Mozulom. Niedogodny, równy jak stół, zasypany śniegiem teren, a przy tym 
szalone zmęczenie żołnierza, który od świtu był w nieprzerwanej walce, utrudniały 
natarcie. Podsuwające się skokami pod ogniem kilku karabinów maszynowych 
i piechoty, 9 i 11 kompanie goniły już ostatkiem sił. Odezwała się w tej chwili 
nieprzyjacielska artyleria, bijąc w nacierające tyraliery. Lewe skrzydło 11 kompanii 
dostało się pod ogień flankowy nieprzyjaciela.

W tym położeniu dowódca pułku pchnął 2 i 3 kompanie dla obejścia Mozul 
od wschodu. Tymczasem położenie nacierających kompanii, które doszły na 200 
kroków do stanowisk nieprzyjacielskich, stało się rozpaczliwe. Linie tyralierskie 
ugrzęzły w śniegu, nie mogły posunąć się ani kroku naprzód, a straty rosły. Padł 
ranny dowódca 9 kompanii, por. [Władysław] Muzyka i dowódcy plutonów tej 
kompanii, podchorążowie [Stanisław] Wolski i [Wacław] Plackowski. W obu 
kompaniach było wielu zabitych i rannych, a między nimi dzielny i ofiarny kapral 
[Jan] Biedroń z 9 kompanii, który zginął opatrując rannych. Żołnierz pozbawiony 
dowódców zaczął się chwiać.

Widząc to, dowódco III batalionu dał rozkaz 10 kompanii, by przez energiczne 
uderzenie pomogła dwu innym. Z zadania tego świetnie wywiązał się jej dowódca, 
porucznik [Stefan] Kotarba. Wybrawszy najdogodniejsze miejsce dla rozwinięcia 
kompanii, ruszył z całym rozmachem, wymijając i podrywając wyczerpane 9 i 11 
kompanie. O godzinie 16.45 kompanie wpadły do Mozul. Nieprzyjaciel wycofał się 
na Wyszki. Straty III batalionu były duże. Miał 80 zabitych i rannych, w tym trzech 
dowódców kompanii. [...]

Rano 5 stycznia, gdy 2, 5 i 8 kompanie ruszyły już na Wyszki, nieprzyjaciel 
uderzył na Mozule. Bateria znalazła się w niebezpieczeństwie. Musiała bronić się 
kartaczami. Napad odparto i nie przerwano rozpoczętego działania. 2 kompania 
zdobyła folwark Wyszki, 5 kompania wzgórze z kościołem, 8 kompania szła na 



37

91

Materiały dla 
nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

miasteczko Wyszki. Tymczasem nieprzyjaciel wziął je pod silny ogień ze dworu 
Wyszki. Zmieniły więc kierunek natarcia i zaatakowały dwór. 5 i 8 kompanie wdarły 
się do zabudowań i wyrzuciły nieprzyjaciela z parku. Lewoskrzydłowa 5 kompania 
znalazła się w niebezpieczeństwie, gdy na jej flance pojawił się oddział idący do 
przeciwuderzenia. Groźbę usunął odwodowy pluton sierżanta Lutego. Nieprzyjaciel 
poniósł duże straty i wycofał się poza dwór. Batalion miał w tej walce 4 zabitych 
i 18 rannych.

Z Wyszek II batalion ruszył na Daniszewkę, aby wyjść od północy na stację 
Dubno, atakowaną przez III batalion od południa. Koło stacji był rosyjski pociąg 
pancerny, który ostrzelał II batalion. Doszedł on jednak do toru kolejowego 
i kompania techniczna wysadziła go w kilku miejscach. Pociągi stojące na stacji 
zostały odcięte. III batalion napotkał na twardy opór i zajął stację dopiero około 
godziny 15.00, gdy na tyłach obrońców pojawiła się kompania 6 pp Leg[ionów] 
nadciągająca od Dźwińska. 11 kompania straciła wtedy drugiego z rzędu dowódcę, 
ppor. [Franciszka] Hercholda, który został ranny.

Nieprzyjaciel rozpoczął odwrót wzdłuż toru kolejowego. Jego pociąg pancerny 
utknął na dokonanych zniszczeniach, a usiłowania naprawienia toru uniemożliwił 
ogień 8 kompanii rozrzuconej przy torze, choć wziętej pod ogień dział i ckm pociągu. 
Mimo ognia dzielni podoficerowie 8 kompanii, plut. Kamiński i Wizner, wysunęli się 
naprzód i celnymi strzałami kładli każdego, kto z pociągu wyszedł i podchodził pod 
zniszczenia. Pociąg przesuwał się tam i z powrotem, sygnałami wzywając pomocy. 
Niedługo potem nadjechały z północy dwa pociągi pancerne. 8 kompania dostała 
się z dwu stron w ogień kartaczy i karabinów maszynowych pociągów i piechoty 
rosyjskiej z pobliskiego wzgórza. Dowódca kompanii dał więc rozkaz wycofania 
się pojedynczo do rowu przydrożnego i dalej do Pejpun. Wielu trafionych padało 
na śniegu i zostawało. Kompania i będący przy niej pluton kompanii technicznej 
straciły 7 zabitych i 16 rannych.

Nieprzyjaciel naprawił tor i pociągi pancerne odeszły ku północy. Piechota 
rosyjska chciała przejść przez Pejpuny, natarła na tę wieś, ale została odparta 
i wycofała się wzdłuż toru kolejowego. Bitwa o Dźwińsk była zakończona.
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38. „Nigdy nie zawrzemy pokoju pod naciskiem pogróżek”.

[Józef Piłsudski, Wywiad korespondenta „Le Petit Parisien”, 28 II 1920 r. [w:] idem, Pisma 
zbiorowe, t. 5, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 (reprint wydania z 1937–1938)]

[...] Polska chce pokoju, gdyż była zawsze usposobiona pokojowo. Daje tego 
dowód, nie odrzucając dyskusji na temat proponowanego jej pokoju. Polska dla 
zasady nie chce odmówić swego udziału w rokowaniach. Ale nie przestanę tego 
powtarzać, że nigdy nie będziemy mogli, ani chcieli zgodzić się na pertraktacje 
pod jakąkolwiek groźbą. Pierwotnie sądziłem, że bolszewicy mogliby pertraktować 
z nami pokojowo, bez ukrytych intencji. Chciałem również, żeby Polska wszczęła 
rokowania pokojowe bez ukrytych intencji, grając w otwarte karty. Nie chciałem 
wyzyskać naszej korzystnej sytuacji, opierając argumenty na sile oręża. Nie 
chciałem pokoju, narzuconego przez nasze armaty i bagnety. Niestety, to, co mogę 
dostrzec u bolszewików, nie robi na mnie wrażenia, że można by mówić o pokoju, 
mającym podkład pokojowy, ale przeciwnie – o pokoju, który bolszewicy chcą 
wydrzeć groźbą pięści, jak to uczynili z Estończykami. Gdy mi przykładają nóż do 
gardła, doznaję uczucia przykrego. Otóż nie jestem człowiekiem, którym można 
rozmawiać w ten sposób. I ja potrafię mówić stanowczo i rozgniewać się, o ile 
kto chce narzucić mi swą wolę groźbami. Pewien jestem, że cała Polska podzieli 
moje zdanie. Gotowi jesteśmy pertraktować, ale odrzucamy wszelkie pogróżki jak 
najenergiczniej. Nigdy nie zawrzemy pokoju pod naciskiem pogróżek. Albo pokój 
istotny, przyjęty dobrowolnie , albo wojna.

Wiem, że bolszewicy koncentrują znaczne siły na naszym froncie. Popełniają 
błąd, myśląc, że mogą nas w ten sposób zastraszyć i postawić nam rodzaj ultimatum. 
Nasze wojsko jest gotowe. Pokładam w nim najzupełniejsze zaufanie. Wiem, że 
gdyby mu grożono, mogłoby ze swej strony również grozić.

Nie obawiam się bynajmniej słynnej propagandy bolszewickiej, z której 
niektórzy robią straszaka. Nie wywiera ona wpływu na Polskę. Może ona najwyżej 
wywołać tu lub tam lokalne zaburzenia; ale niezdolna jest wzniecić ogólnego ruchu 
rewolucyjnego dla tej prostej racji, że znajdujemy się zbyt blisko Rosji. My właśnie, 
jako sąsiedzi Republiki Sowieckiej, mogliśmy bardzo dokładnie zdać sobie sprawę 
z wyników doświadczeń komunistycznych. W Polsce nawet ludzie – żeby nikogo 
nie obrazić, powiedzmy – najbardziej radykalni, są przerażeni otchłanią, w jaką 
bolszewizm wtrącił Rosję. Zdają sobie z tego sprawę. Należy więc strzec się pójścia 
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za tym przykładem. Propaganda bolszewicka może wyzyskać w pewnych chwilach 
niezadowolenie z bolączek wewnętrznych, trudnych do uniknięcia w obecnym 
położeniu gospodarczym, ale nie może narzucić ustroju komunistycznego. Narody 
europejskie, bardziej oddalone od ogniska bolszewickiego, mogą jeszcze wierzyć 
w piękno ustroju, wprowadzonego przez Lenina. My zaś, którzy oceniamy go 
z bliska, mamy o nim zdanie wyrobione. Przerażeni jesteśmy okropną sytuacją 
wytworzoną w Rosji przez bolszewizm.

Wiemy dobrze, że Rosja nigdy nie będzie mogła dostarczyć Europie zboża, 
którego, jak mówią, od niej się spodziewają. Gdy się ma zboże, nie umiera się 
z głodu. Tymczasem w większości guberni sowieckich dosłownie umiera się 
z głodu. Ludność maleje w sposób nie do wiary. [...] Śmiertelność wśród dzieci 
jest taka, że jedno całe pokolenie zanika jako ofiara socjalistycznych doświadczeń 
Lenina i Trockiego. Jeżeli Rosja chce w dalszym ciągu przeprowadzać te zgubne 
doświadczenia, to jej rzecz. Polska natomiast nie zgodzi się nigdy, ażeby pójść 
dobrowolnie na śmierć, starając się również skosztować komunizmu. Teraz, gdy 
jesteśmy wolni, zbyt przywiązani jesteśmy do życia, ażeby narażać się na jego 
utratę dla pustych urojeń.
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39. „[...] nastąpiła wzmożona koncentracja wojsk sowieckich 
na froncie i ofensywa na linie polskie”.

[Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie niedojścia do skutku 
rokowań polsko-radzieckich w Borysowie, 20 IV 1920 r. [w:] Dokumenty z dziejów polskiej 
polityki zagranicznej 1918–1939, pod red. naukową Tadeusza Jędruszczaka i Marii Kiełbikowej, 
t. 1, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1989]

Rada Komisarzy Ludowych Rosyjskiej Republiki Sowietów zwróciła się do 
Rządu Polskiego z propozycją pokojową i z prośbą o wskazanie czasu i miejsca 
rokowań.

Rząd Polski wskazał Borysów jako punkt leżący przy najmniej uszkodzonej 
magistralnej linii kolejowej oraz dogodny do wszelkiego rodzaju połączeń 
telegraficznych i telefonicznych zarówno w kierunku Warszawy, jak i Moskwy. 
Obie strony miałyby możność przeprowadzenia swoich połączeń oraz utrzymania 
ich wyłącznie w swoim posiadaniu pod własnym nadzorem. W ten sposób Borysów, 
jako miejsce rokowań, zapewniał obu stronom jednakowe korzyści komunikacyjne 
z obu stolicami.

W odpowiedzi na to Rada Komisarzy Ludowych wystąpiła z żądaniem 
zawieszenia broni na całej linii bojowej.

Zważywszy jednak,
że narady nad techniczną stroną wykonania rozejmu, spisanie jego warunków, 

wyjaśnienia ich wszystkim odcinkom bojowym i prawidłowe przeprowadzenie 
postanowień rozejmowych na froncie długości około 1000 km zabrałoby nie mniej 
czasu niż ustalenie podstawowych zasad traktatu pokojowego;

że przy braku dostatecznych gwarancji dotrzymania warunków rozejmu na 
tak długiej linii zdarzałyby się codziennie nieporozumienia, które oddziaływałyby 
niekorzystnie na przebieg rokowań;

że wreszcie rozejm długotrwały zrodziłby stan „ani pokoju, ani wojny” 
i pozwalałby na przeciąganie rokowań bez końca – Rząd Polski propozycję 
rozejmu odrzucił i oświadczył się za natychmiastowym przystąpieniem do rokowań 
pokojowych. Była to droga prostsza i bezpośrednio do celu zmierzająca. Ażeby 
jednak dać dowód swoich dobrych chęci i uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi 
Rząd Polski oświadczył, że Dowództwo Wojsk Polskich nie zamierza działaniami 
agresywnymi utrudniać rokowań.
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W odpowiedzi na to nastąpiła wzmożona koncentracja wojsk sowieckich na 
froncie i ofensywa na linie polskie oraz wysłana została nowa nota przez Rząd 
Sowietów, w której zamiast bezpośrednich rokowań z Polską prosi on rządy 
sprzymierzone o interwencję w sprawie miejsca rokowań, chociaż poprzednio Rząd 
Sowietów pozostawił wskazanie miejsca Rządowi Polskiemu. Jest rzeczą oczywistą, 
że spór o miejsce jest tylko pretekstem do odroczenia chwili rozpoczęcia rokowań.

Rząd Polski mimo to trwa nadal na stanowisku jak najszybszego zawarcia 
sprawiedliwego pokoju – a gdy Rada Komisarzy Ludowych, przekonawszy się 
o bezcelowości dalszej wojny i dalszego zwlekania, objawi szczerą wolę zawarcia 
pokoju, spotka się w każdej chwili z gotowością Rządu Polskiego do podjęcia 
pertraktacji.
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40. „Zanim będziemy z nimi prowadzić rozmowy pokojowe, 
trzeba im dać po mordzie”.

[Jerzy Kirszak, Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, Warszawa, IPN, 2013]

Na przełomie 1919 i 1920 r. z chwilą osiągnięcia przez bolszewików ostatecznej 
przewagi w walkach wewnętrznych w Rosji decydujące starcie z odradzającą 
się Polską wydawało się przesądzone. Wprawdzie strona bolszewicka wystąpiła 
z oficjalną propozycją pokojową 22 grudnia 1919 r. w nocie ludowego komisarza 
spraw zagranicznych Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
[...] Gieorgija Cziczerina, ponowioną 28 stycznia 1920 r., jednak propozycje te nie 
były szczere, już 27 stycznia bowiem naczelny dowódca Armii Czerwonej (Gławkom) 
Siergiej Kamieniew przedstawił przewodniczącemu Rewolucyjnej Rady Wojskowej 
Republiki [...] Lwu Trockiemu informację, do której dołączony był referat szefa 
Oddziału Operacyjnego Sztabu Polowego Rewolucyjnej Rady Wojskowej Republiki 
Borysa Szaposznikowa o nieuchronności konfliktu sowiecko-polskiego (1). Autor 
referatu pisał m.in.: „Największą terytorialnie i najsilniejszą duchem odradzającego 
się narodu [spośród państw graniczących z Rosją bolszewicką – J.K.], dążącą poprzez 
stworzenie poważnej swą liczebnością armii do zabezpieczenia swego istnienia – 
jest Polska. Podniecana przez ententę, z przyrodzonym »honorem« i rozwijającym 
się szowinizmem, dzięki swoim łatwym zwycięstwom nad naszymi słabymi 
liczebnie oddziałami, Polska najwidoczniej z wielką ochotą weźmie na siebie rolę 
mesjasza na Wschodzie, pragnąc stać się trzonem ententy. [...] Sytuacja wojskowo-
polityczna zdecydowanie stawia Polskę w szeregu naszych otwartych wrogów” 
(2). W dalszej części referatu Szaposznikow postulował skupienie sił przeciwko 
głównemu wrogowi, czyli Polsce, i przeprowadzenie zdecydowanych, energicznych 
uderzeń celem wyrwania przeciwnikowi strategicznej inicjatywy i zmuszenia go 
do przejścia do obrony. Główne uderzenie miało być przeprowadzone na odcinku 
Dryssa – Połock – Lepel w kierunku południowo-zachodnim siłami 19 dywizji 
strzeleckich i 5 dywizji jazdy, liczącymi łącznie nie mniej niż 171 tys. bagnetów i 16 
300–17 800 szabel (przy założeniu, że przeciwnik będzie dysponował siłą 134 tys. 
bagnetów i 15 700 szabel). Od strony Finlandii i Estonii, których siły szacowano 
na 98 tys. bagnetów i 5700 szabel, zamierzano osłonić się 36 tys. bagnetów i 800 
szabel; natomiast obronę przed Rumunią, której siłę zbrojną oceniano w Besarabii 
na 30 tys. bagnetów i 2 tys. szabel, stanowić miało 18 tys. bagnetów i 400 szabel. 
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Łącznie do całej operacji, którą zamierzano rozpocząć w kwietniu, potrzebnych 
było ok. 225 tys. bagnetów i 19–20 tys. szabel (3).

14 lutego 1920 r. ludowy komisarz spraw zagranicznych Cziczerin jasno już 
wypowiedział się w sprawie rozstrzygających działań przeciwko Polsce, ale zaznaczył, 
że: „Jeśli będzie wojna, to absolutnie konieczne jest, aby cała wina za to spadła 
na rząd polski. Jest to absolutnie konieczne już choćby dlatego, aby oddziaływać 
w określony sposób na psychikę niezdecydowanych elementów w Polsce, a także na 
nasze masy społeczne” (4). Jeszcze tego samego dnia komisarz spraw zagranicznych 
w notatce przeznaczonej dla najwyższych dygnitarzy sowieckich informował, że 
już nie politycy, lecz wojskowi powinni zadecydować, czy rozstrzygające uderzenie 
na Polskę nastąpi ze Smoleńszczyzny czy z Ukrainy (5). W sowieckich realiach 
oznaczało to, że polityczna decyzja zapadła i pozostawało już tylko jej wykonanie.

Znacznie bardziej dosadni i niecierpliwi byli komisarze armii sowieckich 
będących w bezpośrednim kontakcie z wojskami polskimi. I tak komisarz XII Armii 
Nikołaj Murałow w telegramie do dowództwa Frontu Południowo-Zachodniego 
z 6 marca 1920 r. pisał: „Zanim będziemy z nimi [tj. Polakami – J.K.] prowadzić 
rozmowy pokojowe, trzeba im dać po mordzie” (6).

Przypisy:

1. A. Nowak, Rok 1920. Pierwszy plan ofensywy sowieckiej przeciw Polsce, 
„Niepodległość”, Warszawa 1997, t. 49, s. 12, 13.

2. Cyt. za: ibidem, s. 14.
3. Ibidem, s. 15, 16. Z najnowszych badań prof. Grzegorza Nowika, który 

wykorzystał źródła polskiego radiowywiadu, wynika, że decyzja władz 
bolszewickich o ataku na Polskę zapadła jeszcze pod koniec 1919 r., 
a wspomniany referat Szaposznikowa był opracowaniem sztabowym tej 
decyzji. Zob. G. Nowik, Zanim złamano „Enigmę”…, t. 1, s. 468–472.

4. Polsko-sowietskaja wojna…, s. 46, dok. 23 (Notatka Gieorgija Cziczerina 
do sekretariatu Komitetu Centralnego Rosyjskiej Partii Komunistycznej 
[bolszewików] o polityce RSFSR w stosunku do Wschodniej Galicji, 14 II 
1920 r.). W tym miejscu wypada zaznaczyć, że w owym punkcie polityka 
sowiecka odniosła całkowity sukces, teza o polskiej odpowiedzialności za 
wojnę 1920 r. bowiem obowiązuje w historiografii rosyjskiej, przeważa 
w zachodniej, zdarza się, niestety, także w pracach polskich historyków. 
Na przykład w wydanej w 2000 r. w Moskwie edycji protokołów zebrań 
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Rewolucyjnej Rady Wojskowej Republiki, w opracowanych współcześnie 
przez redakcję komentarzach, podano expressis verbis, że wojna polsko-
sowiecka 1920 r. zaczęła się z chwilą rozpoczęcia polskiej ofensywy 25 IV 
1920 r. (Rewwojensowiet Respubliki. Protokoły…, s. 84, przyp. 1). Liczne 
inne przykłady podobnej interpretacji wydarzeń zob.: A. Nowak, Rok 1920. 
Pierwszy plan…, s. 7–10; G. Nowik, Zanim złamano „Enigmę”…, t. 1, s. 
467, 468, 473.

5. Polsko-sowietskaja wojna…, s. 47, 48, dok. 24 (Notatka Gieorgija Cziczerina 
dla Lwa Trockiego, tow. Christiana Rakowskiego (kopia dla Józefa Stalina) 
o stanowisku RSFSR w konflikcie Polski z Ukrainą, 14 II 1920 r.).

6. Cyt. za: A. Nowak, Rok 1920. Pierwszy plan…, s. 18.
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41. „Wojska polskie i ukraińskie odbywają akcję wspólnie, jako 
wojska sprzymierzone”.

[Konwencja wojskowa między Polską a Ukrainą, Warszawa, 24 kwietnia 1920 [w:] Dzieje 
Polski 1918–1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990] 

Ściśle tajne 
trzymać pod zamknięciem

Konwencja wojskowa między Polską a Ukrainą
1) Niniejsza konwencja wojskowa tworzy integralną część konwencji politycznej 

z dnia 21 kwietnia 1920 r., wchodzi równocześnie z nią w życie obowiązuje aż 
do czasu zawarcia stałej konwencji wojskowej pomiędzy Rządem Polskim 
a Ukraińskim.

2) Wojska polskie i ukraińskie odbywają akcję wspólnie jako wojska 
sprzymierzone.

3) W razie wspólnej akcji polsko-ukraińskiej przeciw wojskom sowieckim 
na terenach prawobrzeżnej Ukrainy, położonych na wschód od obecnej linii 
frontu polsko-bolszewickiego, operacje wojskowe odbywają się po wspólnym 
porozumieniu się Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich z Główną Komendą 
Wojsk Ukraińskich pod naczelnym kierownictwem Dowództwa Wojsk Polskich.

4) Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich przydzieli do sztabów operacyjnych 
wojsk ukraińskich swoich oficerów, a Główna Komenda Wojsk Ukraińskich 
przydzieli, w porozumieniu z Naczelnym Dowództwem Wojsk Polskich, do polskich 
dowództw, oddziałów, zakładów itd. swoich oficerów łącznikowych. […]

9) Po wykonaniu ogólnego planu wspólnej akcji, ewakuacja wojsk polskich 
z terenu Ukrainy winna rozpocząć się na wniosek jednej ze stron kontraktujących, 
a techniczne wykonanie ewakuacji nastąpi na zasadzie wzajemnego porozumienia 
Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich z Główną Komendą Wojsk Ukraińskich.

10) Rząd Ukraiński ponosi koszta wyekwipowania, zaopatrzenia i utrzymania 
oddziałów ukraińskich formowanych na terytorium Polski, którym czy to Naczelne 
Dowództwo Wojsk Polskich, czy to polskie Ministerstwo Spraw Wojskowych 
okazało lub okazywać będzie pomoc w produktach, ekwipunku, broni, amunicji 
i wszelkiego rodzaju materiale wojennym.
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11) Na terenach Polski w dalszym ciągu kontynuuje się organizacja ukraińskich 
oddziałów, jak to miało miejsce dotychczas w Brześciu, aż do czasu, kiedy 
organizacja ta będzie możliwa na własnym terenie.

12) Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich obowiązuje się dostarczyć dla wojsk 
ukraińskich broni, amunicji, ekwipunku i odzieży w ilości potrzebnej dla trzech 
dywizji wedle etatów przewidzianych dla polskich dywizji ze wszystkimi ich 
sanitarnymi i innymi tyłowymi zakładami i postawić te przedmioty zaopatrzenia do 
dyspozycji ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych. [...]

13) Cała zdobycz kolejowa, z wyjątkiem pociągów pancernych wziętych w boju, 
a także inna zdobycz wojenna, oprócz ruchomej wziętej w boju, stanowią własność 
państwa ukraińskiego. Szczegóły zostaną określone osobną umową.

[...]
Konwencja niniejsza podpisana została w Warszawie dnia 24 kwietnia 1920 

roku.
Ze strony polskiej przez majora Walerego Sławka oraz kapitana Wacława 

Jędrzejewicza, na zasadzie pełnomocnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1920 roku nr 1960 S.P.T.; ze strony 
ukraińskiej przez generała-podporucznika Sztabu Generalnego Sinklera oraz 
podpułkownika Sztabu Generalnego Didkowskiego, na zasadzie pełnomocnictwa 
zastępcy prezesa Rady Ludowych Ministrów Rzeczypospolitej Ukraińskiej z dnia 
23 kwietnia 1920 roku nr 1931. Pełnomocnictwa zostały wzajemnie wymienione.

[Powyższy układ był odpowiedzią na przygotowania bolszewików do 
agresji przeciw Polsce. Lecz Symon Petlura, przywódca ukraińskich sił 
niepodległościowych, już w sierpniu 1919 r. zwrócił się do Piłsudskiego z propozycją 
porozumienia w związku z zagrożeniem bolszewickim, pisząc doń: „Naród 
Ukraiński w walce z wrogiem ludzkiej kultury i swojej narodowej państwowości 
ma prawo do współczucia i pomocy ze strony swoich najbliższych sąsiadów, tym 
bardziej że broniąc kraju rodzinnego przed gwałcicielami-okupantami, chcącymi 
narzucić Ukrainie obcy jej komunizm, nie wkraczamy na drogę białego terroru, 
a kroczymy pod hasłem szerokiego demokratyzmu i państwowej twórczości, 
których [to ideałów] za najlepszego przedstawiciela w Polsce uważamy Pana, Panie 
Naczelniku Państwa Polskiego. Ale walka z bolszewikami jeszcze nie jest przez nas 
zakończona. Należy zauważyć, że największą dotąd przeszkodą w tej sprawie było 
nasze odosobnienie od sąsiadów, a w pierwszym rzędzie od Polski. To odosobnienie 
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zaszkodziło nam tym bardziej że mamy wspólne cele w tej walce, w której logika 
wewnętrzna i interesy strategii wymagają koordynacji i współdziałania” (Nieznane 
Listy Petlury do Piłsudskiego, oprac. Piotr Wandycz, „Zeszyty Historyczne” 1965, 
z. 8, List z 9 VIII 1919 r.)].
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42. „Wierzę, że naród ukraiński wytęży wszystkie siły, aby 
z pomocą Rzeczypospolitej Polskiej wywalczyć wolność własną 
i zapewnić żyznym ziemiom swej ojczyzny szczęście i dobrobyt, 
którymi cieszyć się będzie po powrocie do pracy i pokoju”.

[Józef Piłsudski, Odezwa do mieszkańców Ukrainy, 26 IV 1920 r. [w:] idem, Pisma zbiorowe, 
t. 5, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 (reprint wydania z 1937–1938)]

Wojska polskie pozostaną na Ukrainie przez czas potrzebny po to, aby władzę 
na ziemiach tych mógł objąć prawy rząd ukraiński. Z chwilą, gdy rząd narodowy 
Rzeczypospolitej Ukraińskiej powoła do życia władze państwowe, gdy na rubieży 
staną zastępy zbrojne ludu ukraińskiego, zdolne uchronić kraj ten przed nowym 
najazdem, a wolny naród sam o losach swoich stanowić będzie mocen – żołnierz 
polski powróci w granice Rzeczypospolitej Polskiej, spełniwszy szczytne zadanie 
walki o wolność ludów.

Razem z wojskami polskimi wracają na Ukrainę szeregi walecznych jej synów 
pod wodzą Atamana Głównego Semena [poprawnie Symona] Petlury, które 
w Rzeczypospolitej Polskiej znalazły schronienie i pomoc w najcięższych dnia 
próby dla ludu ukraińskiego.

Wierzę, że naród ukraiński wytęży wszystkie siły, aby z pomocą Rzeczypospolitej 
Polskiej wywalczyć wolność własną i zapewnić żyznym ziemiom swej ojczyzny 
szczęście i dobrobyt, którymi cieszyć się będzie po powrocie do pracy i pokoju.

Wszystkim mieszkańcom Ukrainy bez różnicy stanu, pochodzenia i wyznania 
wojska Rzeczypospolitej Polskiej zapewniają obronę i opiekę.

Wzywam naród ukraiński i wszystkich mieszkańców tych ziem, aby niosąc 
cierpliwie ciężary, jakie trudny czas wojny nakłada, dopomagali w miarę sił 
swoich wojsku Rzeczypospolitej Polskiej w jego krwawej walce o ich własne życie 
i wolność.

26 kwietnia 1920 r., Kwatera Główna

Józef Piłsudski Wódz Naczelny Wojsk Polskich
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43. Ofensywa na Kijów.

[Piąty Pułk Piechoty Legionów „Zuchowatych”, oprac. Gustaw Łowczowski, Londyn, Koło 
Piątego Pułku Piechoty Legionów, 1968]

Rozkaz gen. Rydza-Śmigłego nakazywał I brygadzie zaatakować Żytomierz 
w nocy z 25 na 26 kwietnia [1920] po zebraniu choćby dwóch batalionów piechoty 
z trzema samochodami pancernymi. [...] Zwłoka w uderzeniu groziła utratą 
największego atutu działania przez zaskoczenie. Dowódca I brygady wydał rozkaz 
bezzwłocznego podjęcia dalszego boju.

[...] Zaraz za Wilskiem czoło III/5 pp Leg[ionów] zetknęło się twarzą w twarz 
z tyralierą rosyjskiej piechoty. Czołowa kompania bez wahania ruszyła do szturmu. 
Po odrzuceniu przeciwnatarcia batalion ruszył na Żytomierz. Ta krótka walka 
była alarmem dla 58 dywizji rosyjskiej w Żytomierzu i dawała jej czas na zajęcie 
stanowisk na przygotowanej pozycji pod Sokołową Górą. Na szczęście łączność tej 
dywizji z wysuniętymi pod Wilsk elementami nie dopisała. Alarm został ogłoszony 
dopiero o godzinie 7 rano. Zaskoczone dowództwo rosyjskie zajęło się obsadzaniem 
zachodniego wylotu i ewakuacją miasta, zapomniało o ubezpieczeniu się od 
wschodu.

Ppłk Dąb-Biernacki, znajdujący się przy kolumnie 5 pp Leg[ionów], wstrzymał 
jego natarcie do chwili przybycia z Wilska II batalionu. Tymczasem 1 pułk zaczął 
przenikać do miasta od północnego-wschodu, na tyły stanowisk rosyjskich pod 
Sokołową Górą, a podwieziona samochodami III brygada atakowała ich południowe 
skrzydło pod Kulrawcowym Chutorem i Płoską.

Gdy III batalion zbliżał się do Sokołowej Góry, nieprzyjaciel pierwszy ruszał do 
natarcia wsparty ogniem swej artylerii. Wyszedł już na bok rozrzuconych kompanii. 
Pluton 11 kompanii, rzucony do przeciwuderzenia, zapobiegł groźbie oskrzydlenia, 
wziął przy tym dwa karabiny maszynowe. Padł wtedy dowódca plutonu ranny. 
Natarcie rosyjskie załamało się w ogniu, a skoro jego linie zaczęły się cofać, 7, 9, 
10 i 11 kompanie przeszły do natarcia i mimo ognia rosyjskiej artylerii i ckm wdarły 
się do przygotowanych stanowisk, 7 kompania poniosła straty od ognia rosyjskiego 
samochodu pancernego, na który ruszył polski. Kompania wzięła 5 ckm. Do 
zabudowań pierwsza wdarła się 11 kompania, ale została odrzucona ogniem z okien 
pobliskiego młyna i ogniem samochodu pancernego. Na prawym skrzydle 9 i 10 
kompanie, po wtargnięciu do okopów, częściowo wybiły obsługę nieprzyjacielskich 
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ckm, strzelających do ostatniej chwili, częściowo wzięły ją razem ze sprzętem do 
niewoli.

W mieście zapanował popłoch. Szybki odwrót przesłaniały samochody pancerne, 
które wstrzymywały rozpęd polskiego natarcia. Część sił rosyjskich cofała się 
z Żytomierza na Koziatyń i dostała się w ręce naszej dywizji kawalerii. Zaskoczenie 
58 dywizji rosyjskiej i walka z nią, praktycznie biorąc, wyeliminowały ją z dalszych 
działań. Straciła połowę artylerii i kilkadziesiąt karabinów maszynowych. Stany jej 
pułków wybitnie się zmniejszyły. Droga do Kijowa stała się otwarta.

Szybkie opanowanie Żytomierza było też dużym sukcesem politycznym. Dało 
ludności miejscowej nadzieje na przyszłość. Gdy kompanie 5 pp Leg[ionów] 
wkraczały do miasta ze śpiewem, sypały się na nie kwiaty, a ulice były pełne 
rozentuzjazmowanych tłumów.

Wydzielony do 3 brygady jazdy I batalion 5 pułku podszedł dnia 1 maja pod 
stację Fastów, obsadzoną przez nieprzyjaciela. Dowódca batalionu, kpt. [Stanisław] 
Młot-Parczyński zmontował uderzenie z dwu kierunków – 1 kompanią od południa, 
2 i 3 od północnego-zachodu. Już zaznaczyło się obejście od południa, gdy nadjechał 
pociąg pancerny rosyjski i przesłonił wycofanie się obsady dworca. Batalion zajął 
stację, ale zanim zdołał wysadzić tory kolejowe, pociąg pancerny podsunął się po 
raz drugi pod dworzec i ostrzelał go. Zginął dowódca batalionu. Dowództwo objął 
kpt. [Eugeniusz] Kogut-Wyrwiński.

Dnia 8 maja 5 pułk wszedł w szyku bojowym do Kijowa. Na czele szła 
rozczłonkowana 1 kompania, z bagnetem na broni. Jej zadaniem było obsadzić 
dworzec kolejowy. Nazajutrz rozpoczęło się forsowanie Dniepru celem utworzenia 
przedmościa. Zadanie to wykonywała 14 dywizja piechoty i 6 pp Leg[ionów] 
I brygada została w mieście i wzięła udział w defiladzie.
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44. „Jeśli ślad obecności tych ludzi jest taki, cóż dopiero dziać 
się musi w nich samych”.

[Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu [w:] Utwory zebrane. Wiersze, przekłady poetyckie, 
dramat, opowiadania, publicystyka, opracował i przedmową poprzedził Krzysztof Polechoński, 
Łomianki, LTW, 2008]

[…] Prawie bez przeszkód, wyłapując jedynie maruderów oraz czerwonoarmistów, 
brodatych Wielkorusów, chcących się poddać z dobrawoli, dotarłem pomyślnie do 
wskazanego rozkazem miejsca. Na owym wzgórzu u rozstajnych dróg stał znany 
mi z dawien dawna dworek otoczony starym parkiem. Właściciele uszli przed burzą 
wojenną, zaś zdobywcy stali tam przez jakiś czas kwaterą, o czym świadczyły 
wymownie ślady ich krótkiej, ale – że się tak wyrażę – doszczętnej gospodarki.

Dla tego dworku miałem zawsze osobliwy sentyment. Leżał na drodze do 
powiatu, którędym jeździł do szkół za czasów swego chłopięctwa. Ile razy mijałem 
to miejsce, i wtenczas, i potem uderzało mię zawsze wielkie podobieństwo tego 
domu i ogrodu, i w ogóle całego obejścia do własnego mego gniazda, gdziem się 
urodził, wychował i żył z Marychną przez tyle lat.

Skoro więc rozstawiłem placówki i posłałem dowództwu odpowiedni meldunek, 
nie mogłem się opędzić dawnemu sentymentowi. I w szczerym wzruszeniu jąłem 
lustrować opuszczone obejście, począwszy od domu.

Smutny obraz dawało to domostwo, urządzane, jak widać, w ciągu długich lat, 
może paru stuleci. W czcigodne naczynie, wznoszone i przebudowywane przez 
szereg pokoleń, kształtujące zbiorową duszę szlacheckiej familii od dziadów 
pradziadów tu osiadłej, rojne od wspomnień droższych nad relikwie, pełne żywego 
smutku i radości tych, co się w zaciszu starych ścian urodzili, żyli i pomarli – wdarł 
się żywioł obcy, wrogi i niszczący. I pohulał, wygodziwszy niszczycielskim swym 
instynktom.

W oknach nie zostało ani jednej całej szyby. Nie od kul wyleciały – powytłukano 
je snadź naumyślnie kolbą, kijem, pięścią, z sołdackiej chandry, dla zbytku. 
W pokojach wszystka posadzka była dokładnie wyważona, klepka po klepce 
wydarta ze spojeń. W pośrodku izby, niegdyś jadalnej, pozostała kupa popiołu 
i węgli po ognisku, wznieconym z połamanych mebli. Komu i po co przydał się ten 
ogień – nie wiadomo; było lato, upał dokuczał nawet w nocy, a dla uwarzenia strawy 
znajdowała się obok dobrze urządzona kuchnia. Wszystkie meble, szafy, kredensy 
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leżały w drzazgach, szczapach i strzępach. Nogi co krok deptały po szkle, ścielącym 
się od roztrzaskanych luster. Tapety tu i ówdzie powydzierano pasami od sufitu aż do 
podłogi, ściany okryto szeregiem odręcznych napisów i rysunków kredą, węglem lub 
dziegciem, utrzymanych w stylu owych prymitywów, które zdobią mury i parkany 
moskiewskich koszar, więzień i fabryk. Doborowa biblioteka, składająca się z paru 
tysięcy starannie oprawionych ksiąg, przedstawiała zwichrzoną kupę podartych, 
zatlonych szpargałów.

Uwagę mą zwróciła duża księga in folio, leżąca na podłodze w niedbałym 
rozwarciu i roztrzepaniu kart, z resztkami grubej pozłoty na brzegach i grzbiecie, 
tłoczona czcionkami greckimi na papierze pożółkłym od czasów. Nachyliwszy 
się, zapuściłem wzrok między wiersze. Owiała mię wspomnieniem znajoma treść: 
boski Platon bronił w obliczu wieków nieśmiertelnego Sokratesa... Przebiegłem 
oczami kartę do samego dołu i odwróciłem ją, sam o tym dobrze nie wiedząc. Wtem 
nagły fetor odepchnął, odtrącił mię od rozwartej księgi... Odwróconą kartę ohydną 
lepką kałużą okrywały rozlane odchody ludzkie. Jakem się przekonał, wszystkim 
wykwintniejszym księgom tej biblioteki przygodni czytelnicy wygodzili w ten sam 
sposób, co opisanemu wyżej Platonowi.

I co w ogóle szczególniej mię uderzyło w całym tym rozgromionym domu, 
to mnogość tego specyficznie moskiewskiego zostawiania po sobie zelżywej, 
śmierdzącej pamiątki: w każdym kącie, w pośrodku każdego pokoju, na parapetach 
okien, na rozprutych materacach łóżek, na potłuczonej klawiaturze rozbitego 
fortepianu. Szczególna to chuć robić ze wszystkiego kloakę. Jeśli ślad obecności 
tych ludzi jest taki, cóż dopiero dziać się musi w nich samych, pomyślałem...

Ból prawie fizyczny targnął mą duszą. Wybiegłem co tchu z zapowietrzonych 
izb, aby się przejść po ogrodzie.

Lecz i tu ścigała mię zmora w obrazie krzewów roślin południowych, które 
wyniszczone były w sposób niezwykle gruntowny, tak aby nigdy już odrosnąć nie 
mogły; w obrazie malw, róż, georginii, słoneczników, pościnanych snadź ciosami 
kija czy też knuta; w obrazie rodzajnych jabłoni i grusz, których gałęzie, obciążone 
rzęsnym, zielonym jeszcze owocem, zwisały, wsparte czubem o stratowaną murawę; 
odłamano je od macierzystego pnia, który świecił w miejscu oddarcia gałęzi okrutną 
białą raną. [...]
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45. „Stare jarzmo skruszyliście, a  nałożyliście na ludzi 
tysiąckroć gorsze i cięższe”.

[Z dramatu Stefana Żeromskiego, „Ponad śnieg bielszym się stanę”, Warszawa–Kraków, 
Wydawnictwo Jakuba Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, MCMXXIX 
(1929)]

OFICER 
(rozglądając się)
Wy tu – kto jesteście?
RUDOMSKA
My jesteśmy tutejsi. Właściciele.
OFICER
A... „właściciele”... Ty stara „właścicielko”, jak się nazywasz?
HELENA
Moje nazwisko – Helena Strzemieńczykówna.
OFICER
Helena i oprócz tego dużo świszczących spółgłosek. No, a ten?
RUDOMSKA
To jest mój syn, Rudomski.
OFICER
A czemuż to on leży, gdy ja z nim mówię?
RUDOMSKA
On jest chory.
OFICER
(przypatrując się Wincentemu)
Co to on ma na sobie za ubranie? Co to jest na nim? Jakiś mundur.
WINCENTY
To jest stary mundur.
OFICER
Ktoś ty taki? (do żołnierzy) Podnieść go! (Żołnierze zbliżają się do sofy 

i grubiańsko zdzierają chustkę. Podnoszą Wincentego. Gdy usiadł na sofie i spuścił na 
ziemię nogę, żołnierze mimo woli odstępują o krok, wyprostowują się i przybierają 
pozycję do oddania honorów wojskowych)

A! Mam honor powitać... Pan polak... Oficer (z szyderstwem) armii polskiej...
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WINCENTY
Tak jest.
OFICER
Kontrrewolucjonista w tem gniazdku zacisznem, pod chustką matczyną.
WINCENTY
Z czegóż pan wnioskujesz, że kontrrewolucjonista? Z chustki matczynej?
OFICER
Z tego, że kontrrewolucjonistami jesteście wszyscy, wy „właściciele”, panowie... 

Zaraz się przekonamy. (do żołnierzy) Rewizja w całym domu! Od piwnicy do 
poddasza! Towarzyszy ze wsi wpuścić do dworu. Niech rewidują! (do Wincentego) 
Ty jesteś aresztowany.

WINCENTY
Nigdzie już stąd nie pójdę. Nie wyjdę za próg tego domu.
OFICER
Jeszcze jedno takie słówko – i pójdziesz niedaleko – tylko pod płot za progiem 

tego domu, – żebyś się bardzo nie sfatygował.
WINCENTY
Mnie, w istocie, trudno jest chodzić, zwłaszcza daleko, wojaku uzbrojony, który 

zwyciężasz kobiety i inwalidów wojennych. Nie oszczędzaj sobie tryumfów.
OFICER
Tyś zwyciężał przez całe twe życie bezsilnych, chorych i kalekich, w ciągu 

długich lat na mocy twego zbrodniczego prawa. Władza twoja przeminęła. Teraz 
lud tobą włada.

WINCENTY
Nie lud, tylko tyrania garstki karierowiczów.
OFICER
Milcz! Twe kalectwo nie imponuje nikomu, polski panku! Jeszcze słowo i każę 

cię postawić pod płotem. Ani zipniesz!
WINCENTY
Pewnie, że tak. Nie oszczędzaj sobie rozkoszy mordowania bez sądu, sługo 

zbójeckiej tyranii.
OFICER
(skonsternowany)
Nie jestem sługą tyranii, lecz wykonawcą obrony praw ludu.
[...]
RUDOMSKA
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Precz z mego domu! Nie waż się do mnie podchodzić blisko, bo ci w łeb strzelę 
jak psu i każdemu z twoich zbirów!

WINCENTY (do oficera)
Widzisz sam, że to kobieta szalona. Nie walczysz chyba z ludźmi obłąkanymi.
RUDOMSKA
O, dziecko! Nigdy nie byłam trzeźwiejsza niż dziś. Ja teraz trzeźwo rachuję, mój 

mały Wiko, mój synku. Za ciebie i za siebie ja teraz trzeźwo rachuję. Patrzę w swe 
życie, w twe życie od końca do końca i widzę że powiedziałam szczerą prawdę.

WINCENTY
Matko! Matko!
RUDOMSKA (sekretnie)
Nie mogę ci być dłużna, mój mały, nie mogę. W sercu mi się coś zepsuło, gdym 

cię zobaczyła bez ręki i bez nogi. Już nie mogę! Niech ta sama ślepa siła, jakkolwiek 
się nazywa, wojna czy rewolucja, odgryzie mi ręce i nogi, zagasi wzrok i odejmie 
słuch, która moje przekleństwo spełniła. Nie mogę ci być dłużną, mój mały Wiko... 
Nie mogę. Już mi się chce spać na moich rodzinnych śmieciach, w mojej ojcowskiej 
ziemi. (do oficera) Precz stąd z mojego domu, sprzed mojego pańskiego oblicza!

OFICER
(śmieje się)
Oszalała babina...
RUDOMSKA
To czyń swoje, kanalio!
OFICER (ponuro)
Nasza wzniosła i niezwyciężona w swej prawdzie rewolucja nie walczy 

z szalonymi. Ona walczy tylko ze zdrową na umyśle wrogą siłą.
RUDOMSKA
Wy, którzy synom każecie kopać doły mogilne dla matek, a matkom – podpisywać 

wyroki śmierci na synów. Wy, którzy się lubujecie w męczeństwie bezbronnych, 
którzy zgładzacie dzieci i torturujecie kobiety! Chamie! Znieważam cię! W tobie 
znieważam waszą wojskową tyranię!

OFICER
Aresztuję was wszystkich troje za posiadanie broni.
WINCENTY
Nie waż się dotykać nikogo z nas!
OFICER
Mam dowód, że jesteście buntownikami.
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WINCENTY
Jesteśmy polscy obywatele.
OFICER
Nie znam obywateli polskich na obszarze rzeczypospolitej proletariackiej.
WINCENTY
Wsłuchaj się dobrze. Za borami, za lasami usłyszysz gwar. To Polska z mogiły 

wstała. To ona, wielki i wzniosły wasz wróg, święty Jerzy, który wewnętrzną 
świętością, cnotą i potęgą, porazi w was smoka wiekuistej waszej moskiewskiej 
tyranii. Trwóżcie się, barbarzyńcy! W naszych osobach znieważacie wielki naród!

OFICER
Nie rozumiem wcale tego, co mówisz, przechwalający się Lachu. W każdej 

minucie zniszczyć was mogę. Ale, zanim zginiecie, winniście wiedzieć, że giniecie 
zasłużenie. (do Wincentego) Ty śmiesz podnosić zuchwałe słowo przeciwko temu 
błogosławionemu przewrotowi, który jarzmo tysięcy lat obalił na ziemi?

WINCENTY
Stare jarzmo skruszyliście, a nałożyliście na ludzi tysiąckroć gorsze i cięższe. 

Polska jedynie na ostrzu swej włóczni niesie wolność i błogosławiony przewrót na 
dobre ludom i ludziom uciemiężonym. (Oficer daje znak żołnierzom i ci zmierzają 
do Wincentego, żeby go pochwycić) [...]
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46. „Ino ręką z tamtego świata kiwa nam teraz...”.

[Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu [w:] Utwory zebrane. Wiersze, przekłady poetyckie, 
dramat, opowiadania, publicystyka, opracował i przedmową poprzedził Krzysztof Polechoński, 
Łomianki, LTW, 2008]

Ledwom się z parku wydostał, natrafiłem wnet na mych żołnierzy. Zgromadzeni 
byli w liczbie kilku pod murem ogrodu. Mówili bardzo głośno i wszyscy razem, pilnie 
ze wszystkich stron oglądając coś znajdującego się na ziemi. Na mój widok ucichli 
i rozstąpili się, dając mi przejść. Rzuciłem okiem w dół na rzecz, która wywołała 
zbiegowisko. W pierwszej chwili pomyślałem, że to jakiś niesamowity, pokraczny 
grzyb, białawy i bardzo duży, po niedawnym deszczu wyparł się z mokrego gruntu.

– Melduję posłusznie – odraportował mi któryś – względem tego, co wiejskie 
ludzie powiadają, że tutaj ma leżeć nasz polski oficer. Ciężko był ranny, powiadają. 
Popod lasem znalazły go „bolszewiki” po jednej bitwie i przywlokły psiekrwie aż 
tutaj; ciągli za nogi, włócząc gębą po ziemi, ta i zakopały żywcem nieboraka. Ino 
ręką z tamtego świata kiwa nam teraz... Marny los, panie poruczniku!...

Ukląkłem, aby się lepiej przyjrzeć. Nie nasuwało się żadnych wątpliwości, że 
ręka stercząca z ziemi należy do człowieka zakopanego żywcem. Dokoła kiści 
ziemia była szczególnie wzruszona. A w zastygłym na wieki ruchu samej ręki było 
coś mrożącego krew w żyłach: wymowna, chociaż niema jak śmierć, opowieść 
umarłego gestu o strasznym skonie istoty żywcem pogrzebanej [...]
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47. Z kresowych bojów z bolszewikami.

[Jerzy Kirszak, Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, Warszawa, IPN, 2013]

Planowane i przygotowywane od wieczora poprzedniego dnia natarcie Grupy 
płk. [Władysława] Beliny-Prażmowskiego rozpoczęło się rankiem 7 czerwca.

Ze zgrupowania pod dowództwem mjr. [Janusza] Głuchowskiego – szwadron 
marszowy 7 puł związał się walką pod Krukami Starymi z przeważającymi siłami 
nieprzyjaciela w oczekiwaniu oskrzydlającego od północy manewru szwadronów 
pod dowództwem rtm. Piaseckiego. Część 2 szwadronu wysłano na południe celem 
nawiązania łączności z 11 puł, pozostała część i szwadron techniczny pozostały 
w odwodzie.

W tym czasie zgrupowanie rtm. Piaseckiego przeszło bez przeszkód rzekę 
Wołtę pod Polakami i w szyku konnym ruszyło prosto na wschód na Karandasze. 
Po przejściu lasem ponad dwóch kilometrów Polacy natrafili na jego skraju 
na sowieckie posterunki, które spędziła szpica zgrupowania. Spodziewając się 
większych sił w Karandaszach, rtm. Piasecki spieszył szwadrony 3 i 4, które 
ruszyły z nim na czele po obu stronach drogi na Karandasze. 1 szwadron pozostał 
w odwodzie z zadaniem ubezpieczania natarcia od strony północno-wschodniej. 
Po przejściu kilkuset metrów krzaczastym terenem ułani wyszli na otwarty teren 
i rozwinęli się w tyralierach do ataku na wieś Karandasze. Przywitał ich gęsty ogień. 
Siły nieprzyjaciela oceniono na batalion strzelców z licznymi KM. Ranny został 
dowódca 3 szwadronu ppor. Franciszek Żarnowski i kilku ułanów. Jednocześnie 
na prawe skrzydło 4 szwadronu (atakującego na prawo od 3 szwadronu) wyszedł 
silny kontratak sowiecki. Wobec niebezpiecznej sytuacji i zdecydowanej przewagi 
nieprzyjaciela rtm. Piasecki zarządził odwrót. Ułani wynieśli swoich rannych 
kolegów do miejsca, gdzie przed atakiem pozostawili konie, po czym odjechali do 
zajętej już wcześniej przez 1 szwadron wsi Polaki. W tym czasie także 1 szwadron 
poniósł straty, m.in. w patrolu na Kruki Nowe zginął jego dowódca pchor. Edward 
Pych, a w patrolu w kierunku Dźwiny ranny został ppor. Wacław Haczyński.

Wobec niepowodzenia rtm. Piaseckiego również natarcie szwadronu marszowego 
wspartego częścią 2 szwadronu na Kruki Stare nie zakończyło się sukcesem, toteż 
mjr Głuchowski rozkazał wycofać szwadrony do Bosin.

Powodzeniem natomiast zakończyły się działania środkowego w ugrupowaniu 
I BJ 11 puł mjr. Zaruskiego, kiedy broniące Kowalewszczyzny pododdziały 160 
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ps zostały wyparte w walce wręcz, przy wydatnej pomocy półbaterii 1 dak por. 
Bohdana Krzyżanowskiego. W momencie zapalenia wsi przez artylerię por. 
Mieczysław Skrzyński – pomimo ognia nieprzyjacielskich KM – uderzył na 
czele szwadronu na nieprzyjaciela. Równocześnie na skrzydłach zaatakował 4 
szwadron ppor. Stanisława Królickiego (przejął dowództwo szwadronu od ppor. 
Mączewskiego, który z powrotem objął pluton) i część szwadronu technicznego 
11 puł pod dowództwem pchor. Józefa Czajki z pułkowego szwadronu KM, co 
spowodowało pospieszny odwrót bolszewików, którzy na placu boju pozostawili 
ok. 20 poległych, 20 jeńców i 3 KM. Za akcję tę dowódca plutonu 4 szwadronu ppor. 
Eugeniusz Chróścicki został odznaczony orderem Virtuti Militari, a ppor. Królicki 
i pchor. Czajka – Krzyżami Walecznych. Wyróżnili się również st. uł. Franciszek 
Adamczyk, uł. Józef Brudzyński, st. uł. Jan Kruś i kpr. Stanisław Studniarek 
(wszyscy z 4 szwadronu 11 puł), którzy wpadli do Kowalewszczyzny z prawego 
skrzydła i pod ogniem nieprzyjacielskich KM przebiegli wieś i rzekę Wołtę, 
odcinając część taborów bolszewickich, a także st. uł. Karol Błach z 2 szwadronu 
11 puł, który zdobył strzelający KM, rozbijając kolbą głowę nieprzyjacielskiego 
celowniczego. Z kolei kpr. Edward Pfeil z pułkowego szwadronu KM obszedł lasem 
nieprzyjaciela, niepostrzeżenie zbliżył się ze swoim KM na kilkadziesiąt metrów 
od linii bolszewików i otworzył morderczy ogień, powodując bezładną ucieczkę 
wroga. Następnie rzucił się do pościgu za uciekającymi uzbrojony w zapasową lufę 
od KM i wziął kilkunastu do niewoli.

W dalszej fazie boju kombinowany dywizjon 11 puł w składzie 1 i 4 szwadrony 
pod wspólnym dowództwem por. Edwarda Kleszczyńskiego (dowódca 1 szwadronu) 
przeszedł przez bagna i zaatakował od tyłu z zaskoczenia pod Krukami Nowymi 
idący z odsieczą wzmocniony batalion 160 ps, który został całkowicie rozbity. 
Ułani wzięli do niewoli ok. 300 jeńców i zdobyli 11 KM. W starciu poległ dowódca 
batalionu Jelisjejew, a do niewoli dostał się m.in. dowódca 3 roty Eugeniusz Cziczerin 
(b. carski chorąży). Zwycięstwo 11 puł ułatwił manewr I dywizjonu 18 puł rtm. 
Ossowskiego, wysłanego ustnym osobistym rozkazem płk. Beliny-Prażmowskiego 
skrajem bagien jeziora Jelnia na Kruki Nowe.

Zaplanowany manewr I dywizjon 18 puł wykonał sprawnie i zaskoczony 
przeciwnik wycofał się ze wsi. Przypadkowo jednak dywizjon został otoczony przez 
opuszczające swoje stanowiska oddziały nieprzyjaciela. Dotkliwe straty w stanie 
koni poniósł spieszony 1 szwadron por. Kazimierza Trzcińskiego (konie spłoszone 
przez bliskie wystrzały wyrwały się koniowodnym, kierując się wprost na linię ognia 
przeciwnika). Odwodowy 2 szwadron pchor. Hipolita Roszczynialskiego wycofał 
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się w szyku konnym. Po kilkugodzinnej walce również i 1 szwadronowi udało się 
dołączyć do reszty dywizjonu, który na nocleg powrócił do miasteczka Czeress. 
Straty w tym dniu wyniosły: 7 ułanów rannych i 17 zabitych koni. W półbaterii por. 
Krzyżanowskiego ranny został waleczny podoficer kpr. Aleksander Sulewski.

Po południu płk Belina-Prażmowski wiedział już dokładniej, z jakimi siłami 
nieprzyjaciela ma do czynienia (cytowany wyżej meldunek poranny podawał 
bliżej nieokreślone dwa pułki „syberyjskie”), i w kolejnym tego dnia meldunku do 
dowództwa Armii Rezerwowej donosił, że przy zdobywaniu Kowalewszczyzny 
wzięto jeńców ze 160 ps (54 BS z 18 DS), który świeżo przybył i po raz pierwszy 
był w linii. Spodziewał się też pułków 164 BS (55 DS). Natomiast szwadron 11 
puł meldował obecność 477 ps (159 BS z 53 DS) w odwrocie spod Pohostu na 
Hermanowicze. „Fińska” 54 DS – rzekomo doskonale wyekwipowana i ubrana 
w amerykańskie mundury – miała 5 czerwca wymaszerować z Łużek na Głębokie. 
Ponadto od jeńców dowiedziano się, że 12 DS i 4 DS zostały zupełnie rozbite, 
a z 159 ps zostały tylko szczątki.
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48. Odwrót ze wschodu

[Marian Kukiel, Moja wojaczka na Ukrainie. Wiosna 1920. Dziennik oficera Sztabu 
Generalnego, „Teki Historyczne”, t. 20, Londyn, Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej 
Brytanii , 1993]

17 lipca. Sobota. […] Na przedmoście lokomotywą. Omawiany plan wypadu. 
Wypad o 1.30 w nocy na Korostową. Wieczór bryg. Januszajtis. Wspólna usilna 
chęć walki. Wspólne uczucie buntu...

18 lipca. Niedziela.
Wypad uderzył w próżnię. Popołudniu o 14 h silny atak bolszewicki na skrzydło 

prawe przedmościa, poparty ogniem art. i 4 pancerek, duża masa piechoty, sporo 
jazdy, odbity po długiej i zaciętej walce. Była krwawa. Z dywizji podmuch energii 
i inicjatywy.

Zapewne wystąpimy aktywnie na północy by przyjść z pomocą dyw. 13 
i przesunąć nasz front poza granicę b. Małopolski.

Wieczór ponowny zacięty atak na przedmościu od flanki południowej i znowu 
wróg dociera aż pod Wołoczyska, prąc naszą piechotę. Baterie 3 i 8/12 wytrzymują 
na pozycji wspaniale. Jazda nieprzyjaciela szarżuje. Bateria 3 zamyka jej odwrót 
ogniem zaporowym i wali od czoła drugą półbaterią – kontratak przywraca linię. 
Jeszcze jeden szturm. Znowu są w przedmościu. Już i baon z Podwołoczysk musimy 
wypuścić na przedmoście Ale sama załoga raz jeszcze przemogła. Wielkie straty 
w rannych i zabitych.

19 lipca. Poniedziałek.
O brzasku dnia nowy atak i znów chwilowo groźne położenie. Parę godzin 

silnego naprężenia. Od 4 do 8 r[ano]. Znowu sytuacja kontratakiem naprawiona. Pułk 
53 bardzo zmordowany. Już kazałem baonowi III strz. lw. [strzelców lwowskich] 
maszerować na przedmoście i zawróciłem, aby nie pozbawić się możliwości 
kontrakcji przeciw jeździe sow[ieckiej] na północy. Pod Wołczkowcami forsują 
Zbrucz. Zarządzona kontrakcja.

[…] Podwołoczyska (raczej Zadniszówka) od 4 r[ano]. Szalone naprężenie. 
Na lewo bój gwałtowny. Bój przesuwa się ku płn.-wsch. Wreszcie wyzwalające 
wieści. Masa jazdy bolsz[ewickiej], bryg[ady] I i m Dywpzji] 8, wczorajszą walką 
wyczerpane, przeszły nocą do rezerwy, zluzowane przez bryg. II; ta, zaatakowana 
od płn. i wsch. przez U/51, od płd.-zach. przez II. baon strz. lw. w ogniu broni 
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maszynowej, ręcznej i kanonki zbita stopniowo wyrzucona za Zbrucz. Sytuacja 
z wolna opanowana. Nocą wracamy do Kamionek. Tu wycofujemy II strz. 
lw[owskich].

21lipca. Środa.
Dwa nowe kryzysy bojowe: Rankiem pancerki boisz, rozszerzywszy tor 

poza st[acją] k[olejową] Wołoczyska, dotarły aż do głębokiego wkopu przed 
miasteczkiem, w linię naszego [...] obronnego [tak w oryginale]. Jest ich 4 i pociąg 
ciężarowy. Zömer prosi o rozkaz ewakuacji odcinka. Żądam jednej jeszcze próby 
artylerią. Próba dokonana. Cofają się pancerki. Do wkopu wpada w pościgu 
bohaterski „Piłsudczyk”. Zderza się prawie z zatajoną ostatnią pancerką. Zmusza ją 
do ucieczki. Zdobywa narzędzia do rozszerzania toru i staje na straży wschodniego 
wylotu wkopu.

Od godz. 13 [nieprzyjaciel] atakuje bardzo znacznemi siłami od Jachnowca na 
Ożochowce, od Palczyniec na Toki i dalej na zachód, Masy piechoty. Trzy baterie. 
Od Hnilic Małych kontratak 1/51, przeprowadzony z energią i brawurą, posuwa 
się aż po Palczyńce; bateria nieprz[yjaciela] omal że wzięta, porzuciła amunicję. 
Piechota pierzchła. Uczucie zwycięstwa.

[…]
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49. „– Wpieriod, towariszczy! Wpieriod! – Naprzód, chłopcy! 
– zawołał wobec tego Paprosiński. Zrobiło mu się jednak miękko 
koło serca na widok przemocy wroga i  jego drapieżności. Był 
też pewny, że nerwy jego ludzi nie wytrzymają tego widoku. 
Postanowił więc sobie jak najbardziej twardo, że wycofa się 
ostatni, jak przystało na polskiego oficera”.

[Stanisław Rembek, W polu. Opowieść, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993]

[…] Bolszewicki ogień karabinowy zaczął tymczasem słabnąć. Natomiast 
odezwały się nawoływania i klątwy. Głosy ludzkie w tym zgiełku maszyn brzmiały 
dziwnie nikle, ale tym bardziej niepokojąco, były to przecie głosy istot najbardziej 
krwiożerczych pod słońcem.

Widoczne było, że przygotowuje się nowe uderzenie na bagnety. Okop ogarniała 
coraz większa groza, a gdy nowy wrzask: ,,Ura! Ura!” – zerwał się w nieprzenikliwych 
jeszcze mgłach dolinki, strzelcy wyskoczyli ze swych stanowisk i zaczęli tłoczyć się 
do swych oficerów z gwałtownością stada zwierząt, szukających ratunku u swych 
przewodników.

– Stać! Stać! Na bagnety! – ryczał nieludzkim głosem Zajączkowski.
– Stać! Stać! – rozlegało się ze wszystkich stron w okopie.
Ale żołnierze zwinęli się jak stado spłoszonych koni. Na Paprosińskiego wpadł 

z gwałtownością pocisku starszy strzelec Jagusiak.
– Dokąd to? – krzyknął oficer swoim jasnym, wyraźnym głosem, chwytając 

uciekającego za pierś.
Uśmiechnął się przy tym, jakby uważał wszystko, co się działo, za żart jedynie.
Żołnierz spojrzał nań nieprzytomnymi oczyma, z otwartymi białymi ustami, 

i otrzeźwiał w jednej chwili. Uśmiechnął się również porozumiewawczo i znikło 
dotychczasowe napięcie w jego członkach i rysach twarzy.

– Na bagnety! – zaczął teraz krzyczeć sam, chwytając oszołomionych żołnierzy.
– Za mną! – wołał Paprosiński, wyskakując z rewolwerem w ręku na zaplecze 

rowu.
Nigdy dotąd nie brał udziału w walce na białą broń, wyobrażał więc ją sobie 

tylko na podstawie powieści wojennych, pamiętników oraz opowiadań frontowców 
jako dwa rzędy szermujących przeciwników. Wskutek tego uznał za korzystniejsze 
pozostawienie między swymi ludźmi a nieprzyjacielem przegrody w postaci 
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rowu strzeleckiego. Uważał za naturalne, że wyższe stanowisko powinno dać im 
przewagę. Przeliczył się z jednym. Jego pluton, ujrzawszy go wyskakującego 
z okopu, naśladował go tak skwapliwie, że manewr zamienił się w zwykłą ucieczkę.

– Stać! Stać, psiakrew! – wrzeszczał, chwytając strzelców za rękawy, plecaki 
i osadzając ich siłą na miejscu.

– Maszynki! – ryczał plutonowy Zajączkowski. – Maszynki, takie syny, zostały 
w okopie!

Na szczęście kapral Adamek oraz strzelcy Sitarek, Jagusiak, Piesik i Gajzler 
stanęli przy nim i zdołali stłumić w zarodku rodzącą się panikę.

Pluton sformował się o kilkadziesiąt kroków za okopami. Strzelcy dyszeli 
ciężko, jak ludzie, którzy przeżyli jedną z najstraszniejszych chwil w życiu.

– Cholery! – chrypiał Zajączkowski, nie mogąc złapać tchu. – Zostawilibyście 
kolegów i majątek skarbowy!

Rzeczywiście reszta kompanii nie dała się widocznie ogarnąć popłochowi, oba 
kulomioty bowiem huczały, aż się ziemia trzęsła.

– Naprzód, chłopcy! – skomenderował wobec tego Paprosiński i rzucił się 
w stronę opuszczonych przed chwilą rowów.

Pluton ruszył za nim. Gdy dobiegł do okopu, po drugiej stronie zobaczył naraz 
biegnący naprzeciw z kwikiem łańcuch szturmujących.

Nigdy dotychczas Paprosiński nie widział bolszewików na wolności z tak bliska. 
Skudłane papachy, pomiętoszone i przepocone kaszkiety, zakurzone i podarte 
czapki z nausznikami, zielonkawe koszulki, pomarszczone w tysiące fałd od mocno 
ściśniętych pasów, zarzucone na ramiona lub niedbale zwinięte i przewieszone 
przez piersi długie szynele, porozsychane buty, grube owijacze lub niezmiernie 
brudne bose stopy i długie karabiny z trójkątnymi grotami bagnetów, nachylonych 
ku niemu, ukazały się naraz na mętnym tle zamglonych zarośli niby wyskakujący 
na ekranie obraz kinematograficzny. Ława ich biegła nie prostopadle do okopu, ale 
ukośnie, z lewa, obchodząc lasem pole obstrzału polskich karabinów maszynowych: 
szturm więc skierowany był w pierwszym rzędzie na lewoskrzydłowy pluton.

Dzieliło ich od rowu kilkadziesiąt kroków zaledwie. Sadzili wielkimi susami, 
wrzeszcząc nieprzytomnie, ale na widok ukazującego się nagle z zarośli zaplecza 
lodowego grzebienia bagnetów stracili swój rozpęd widocznie. Ich ruch, dotychczas 
zdecydowanie jednokierunkowy, zmienił się natychmiast w bieganinę w różne 
strony. Łańcuch rozpadł się na szereg grupek, ludzie bowiem – jak zwykle przed 
spotkaniem wręcz – łączyli się po kilku w obawie przed samotnością w ostatecznym 
momencie. Znać też było na nich wahanie. Może myśleli, że pluton Paprosińskiego jest 
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pierwszym szeregiem nadbiegających do przeciwuderzenia silniejszych odwodów, 
kryjących się jeszcze we mgle i w zaroślach, dość, że pierwsze zastępy napastników 
wdarłszy się na wyniosłość, na której znajdowały się okopy, zatrzymały się na kilka 
lub kilkanaście kroków od nich, podskakując w miejscu i wyjąc jak opętane. Pluton 
również wrzeszczał po drugiej stronie, jakby go obdzierano ze skóry. Nikt nie miał 
odwagi rozpocząć.

Ale bolszewików roiło się coraz więcej. Wysypywali się z lasu, gramolili się 
z rzeki i pędzili co tchu na pomoc towarzyszom.

Jakiś ich oficer czy komisarz, w czarnej skórzanej kurtce i takiejże czapce, 
lśniący od wody, przez którą się przeprawiał, biegł na łeb, na szyję z rewolwerem 
w ręku i krzyczał na całe gardło:

– Wpieriod, towariszczy! Wpieriod!
– Naprzód, chłopcy! – zawołał wobec tego Paprosiński. Zrobiło mu się jednak 

miękko koło serca na widok przemocy wroga i jego drapieżności. Był też pewny, że 
nerwy jego ludzi nie wytrzymają tego widoku. Postanowił więc sobie jak najbardziej 
twardo, że wycofa się ostatni, jak przystało na polskiego oficera. Postanowienie to 
zresztą powiększyło tylko jego zdenerwowanie.

– Żeby tylko dość wcześnie zaczęli wiać – myślał skrycie o swoim plutonie. […]
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50. „Kawaleria nieprzyjacielska przechodzi Narew koło 
Nowogrodu i znowu przedostaje się na nasze tyły”.

[Lucjan Żeligowski, Wojna w roku 1920. Wspomnienia i rozważania, Warszawa, Wydawnictwo 
De Facto, 2006]

[…] W nocy z 28 na 29 lipca oddziały grupy przeze mnie dowodzonej przechodzą 
wśród zaciętych walk przez Narew. Nieprzyjaciel, depcąc nam po piętach, usiłuje 
zdobyć mosty na Narwi, co udaje mu się tylko w jednym miejscu, a mianowicie pod 
wsią Żółtki. To niepowodzenie spowodowało dużo strat, a wszelkie nasze wysiłki 
celem odzyskania przeprawy nie dały żadnego rezultatu. [...] Naczelne Dowództwo 
zaniepokojone stratą Ossowca tworzy w Ostrołęce grupę generała Wroczyńskiego, 
która ma za zadanie zabezpieczenie lewego skrzydła i wsparcie atakowanej już 
Łomży. W dniu tym na prawym skrzydle 1. Armii pojawiają się dywizje 3. Armii 
sowieckiej.

30 lipca trwają na odcinku grupy zaciekłe walki w dwóch miejscach. W rejonie 
wsi Złotoria, gdzie nieprzyjaciel forsuje wyłom osiągnięty w grupie generała 
Witkowskiego, co zmusza tę grupę do cofnięcia się na linię Waniewo – Kropiwnica 
– Grabowo, oraz na odcinku 10. Dywizji, która skutecznie likwiduje wtargnięcia 
nieprzyjaciela przeciwnatarciami, a grupa podpułkownika Jacynika (złożona z 30. 
pułku piechoty oraz jednego batalionu 41. pułku piechoty) odzyskuje w całości 
baterię straconą w dniu poprzednim w rejonie Wólka – Topielec, biorąc ponad 
1000 jeńców i topiąc w bagnach Narwi kilkuset Rosjan. Dalej na południe, wobec 
cofnięcia się prawego skrzydła 1. Armii, również bataliony ochotnicze zmuszone 
zostają do cofnięcia się na linię Łapy – Oleksin.

Kawaleria nieprzyjacielska przechodzi Narew koło Nowogrodu i znowu 
przedostaje się na nasze tyły. 31 lipca trwają ciężkie walki na całym froncie. 
W rejonie Topielca nieprzyjaciel, brnąc po pas w wodzie, przeprawia się przez 
Narew, zostaje jednak kontratakiem 10. Dywizji odrzucony na drugą stronę. 
Brygadę etapową trzeba wycofać wobec braku rosyjskiej amunicji do jej karabinów. 
Ataki nieprzyjacielskie od Wizny i Strenkowej Góry [właśc. Strękowej Góry] wciąż 
trwają i zmuszają generała Witkowskiego do odwrotu na Leśniki. Nieprzyjaciel nie 
zaprzestaje natarć i o godzinie 23 zagraża przełamaniem frontu tej grupy.

Gdy cała uwaga wyższych dowódców zwrócona jest na Łomżę i naszą północ, 
nieprzyjacielowi udaje się wedrzeć między obie grupy 1. Armii i przedzielić je na 
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dwie części, posuwając się szybko przez Daniłowo – Pietkowo w kierunku na Piekuty. 
Staje się to początkiem oskrzydlenia i odcięcia grupy przeze mnie dowodzonej. […]

Odwrót odbywa się nocą przy silnym deszczu. Przemęczenie jest tak niezwykłe, 
iż występują objawy zaburzeń umysłowych wśród szeregowych, a poza tym ogólna 
apatia. Nieprzyjaciel natomiast jest w tym szczęśliwym położeniu, że może zmieniać 
swoje dywizje. Toteż czyni to, odprowadzając zmęczone oddziały do odwodu.

Na froncie 1. Armii stwierdzono obecność wszystkich dywizji trzech armii 
nieprzyjacielskich, tj. 4., 15. i 3. Dla oddziałów naszych, które walczyły bez chwili 
odpoczynku, rzeka Narew, będąca poważną przeszkodą, stanowiła czynnik bardzo 
pomocny. Gdy przeszkodę tę trzeba było stopniowo opuszczać, powstała paląca 
kwestia, jaką taktykę zastosować dalej. Grupa moja mogła z wielkim wysiłkiem 
bronić 60-kilometrowego odcinka rzeki, ale po jej opuszczeniu, wobec znacznych 
strat, nie mogła skutecznie stawić oporu na nieumocnionym terenie na tej samej 
przestrzeni i w tym samym ugrupowaniu. Powstawała konieczność zastosowania 
innej taktyki, porzucenia linii, a ugrupowania się w głąb. Oczywiście ugrupowanie 
takie mogło być tylko ofensywne, a grupa w ten sposób zorganizowana mogła 
walczyć tylko ruchowo, wykorzystując gęstość szos w tym terenie.

Pod wpływem tych rozważań wystosowałem do dowództwa 1. Armii po raz 
drugi już depeszę, projektującą zmianę dotychczasowej taktyki. [...] Proponowałem 
skoncentrowanie grupy ofensywnej w rejonie Zambrów – Łomża – Ostrołęka. 
Dodałoby to otuchy obrońcom Łomży i pozwoliło odetchnąć naszym przemęczonym 
oddziałom, a dałoby możność stworzenia silnej grupy opartej na dwóch umocnionych 
punktach: Łomży i Ostrołęce, podczas gdy grupa generała Rządkowskiego (dawna 
Jędrzejewskiego) operowałaby w rejonie Małkini. Skuteczna obrona Łomży 
potwierdzała realność tego projektu. Gęsta sieć szos w tym miejscu zapewniała przy 
użyciu aut ciężarowych dużą ruchliwość oddziałom.

W dniu 1 sierpnia trwają na północy wysiłki zmierzające do odciążenia otaczanej 
ze wszech stron Łomży i przywrócenia położenia pod Nowogrodem. W Śniadowie 
została wyładowana grupa generała Roi. Dalej na południe nieprzyjaciel, który 
widocznie przeprawia się przez Narew i koncentruje, dopiero nad wieczorem 
wznawia swe natarcie.

Jak obecnie wiadomo z pracy Siergiejewa, 4. i 15. Armie sowieckie powzięły 
zamiar koncentrycznego uderzenia na nas w rejonie Jabłonki. Sytuację skomplikował 
fakt, że powstała między dwiema grupami 1. Armii przerwa rozszerza się na przeszło 
20 kilometrów i w lukę tę maszeruje sowiecka 15. Armia z kierunkiem na Czyżew 
– Andrzejów – Ostrów.
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Moja grupa osłabiona odejściem do akcji w kierunku na Łomżę brygady 
pułkownika [Aleksandra J. Narbuta] Łuczyńskiego trwa w rejonie Zambrowa. 
Tegoż dnia jazda nieprzyjacielska, sforsowawszy Narew pod Nowogrodem, idzie 
na Miastkowo i Śniadowo. Sytuacja staje się krytyczna.

W ciągu tej nocy nadchodzą wiadomości o upadku Brześcia, traktowane zrazu 
jako niewiarygodne pogłoski, gdyż wiadomo było, że w kierunku południowym 
operują słabsze siły nieprzyjaciela. Dopiero na drugi dzień pogłoski te zostają 
potwierdzone.

Następnego dnia, 2 sierpnia, sytuacja grupy w ogólnych ramach nie uległa 
zmianie, a nieprzyjaciel przeszedł na całym froncie do gwałtownego natarcia. 
Z grupą generała [Jana] Rządkowskiego w dalszym ciągu brak było łączności, 
natomiast stwierdzono ruch nieprzyjaciela na Andrzejów i Ostrów. Już tego dnia 
taboryci 10. Dywizji odparli natarcie oddziału jazdy nieprzyjacielskiej na Ostrów.

Dowództwo frontu, opierając się na dyrektywach Naczelnego Dowództwa, liczy 
jeszcze na utrzymanie linii Bugu od ujścia Nurca i dalej od tego miejsca do Łomży. 
Pułkownik Łuczyński, który, jak wspomniałem, wymaszerował w kierunku Łomży, 
napotkał nieprzyjaciela, którego zaatakował i pobił, biorąc kilka tysięcy jeńców. 
Operacja ta, wobec ogólnej sytuacji, nie mogła być, niestety, wykorzystana.

W nocy z 2 na 3 sierpnia pułkownik [Andrzej] Kopa pod naciskiem nieprzyjaciela 
opuścił Łomżę i skierował się na Śniadowo, przez które przeszła już jazda 
nieprzyjacielska, znosząc odpoczywający tam batalion pomorski i niszcząc miasto. 
W sztabie mojej grupy dowiedziano się o tym w godzinach porannych i dlatego 
pułkownik Łuczyński otrzymał rozkaz poniechania marszu na Łomżę, a skierowania 
się na Jabłonkę i Zambrów, gdzie nieprzyjaciel atakował od rana wielkimi siłami.

Pułkownik Łuczyński miał przy sobie tylko 35. pułk, gdyż 34. już od wczoraj 
maszerował na Łomżę i nie można go było szybko zawrócić. Sytuacja grupy stawała 
się groźna, gdyż nieprzyjaciel nacierał nie tylko wzdłuż szosy Mazowieck [Wysokie 
Mazowieckie] – Zambrów, lecz i w kierunku na Łętownicę i szosę Zambrów – 
Ostrów. Grupa broni się, licząc na to, że pułkownik Łuczyński, wykonując zadanie, 
uderzy na Jabłonkę. Tymczasem pułkownik Łuczyński, zaatakowany z dwóch stron 
koło wsi Sanie, traci cały pułk i sam zostaje ranny. W tej sytuacji grozę położenia 
zwiększa jeszcze i to, że zamiast oddziałów pułkownika Kopy, które miały 
w myśl rozkazu dołączyć do grupy w Zambrowie, operuje już w Śniadowie jazda 
nieprzyjacielska. [...]
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51. „Jakież ciasne i  zaskorupiałe mózgi mogą jeszcze roić 
o kontrataku w tych warunkach?”.

[Stanisław Rembek, W polu. Opowieść, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993]

[…] Rżyska, miedze i drogi roiły się od cofających się oddziałów. Żołnierze 
wlekli się zupełnie bezsilni, z rozpaczą i przerażeniem w oczach. Wielu płakało 
głośno jak dzieci, pokazując oficerom swoje rany. Oficerowie byli zupełnie 
zdezorientowani. Nie odpowiadali na skargi swoich podkomendnych, tylko wodzili 
osowiałymi oczami po rojących się od ludzkiego robactwa polach. Co dzielniejsi 
stali na drogach i kupili wokół siebie maruderów ze swoich kompanii. Widać było 
jednak, że całe to pokrywające widnokrąg mrowisko przestało być wojskiem, a stało 
się bezsilną miazgą rozpaczy, tłumem, w którym nieszczęście zabiło wszelką myśl 
i zerwało wszystkie więzi organizacyjne.

„Jakież ciasne i zaskorupiałe mózgi mogą jeszcze roić o kontrataku w tych 
warunkach? – po raz trzeci pomyślał z nerwowym szyderstwem bezsiły Paprosiński. 
– I to jedna rozbita i wyczerpana do ostatnich granic dywizja ma atakować, być 
może, kilkanaście zwycięskich i pełnych zapału?...”

[…] Paprosiński oderwał lornetę i rozejrzał się. Jakiś konny orszak podążał 
przez rżysko, obok jego stanowiska. Na czele stąpał pełen hetmańskiej powagi 
mężczyzna z rozczochraną brodą, w furażerce i oliwkowej koszulce, bez odznak 
i bez broni. Jedynie pas koalicyjny przez prawe ramię znamionował oficera. Ale 
na pochylonym czole chwiał się z rozpostartymi szeroko skrzydłami orzeł władzy. 
A wyżej w powietrzu niosła się również skrzydlata Nike z groźnymi płomieniami 
w oczach i z wieńcem laurowym w dłoniach. Paprosiński poznał go na pierwszy 
rzut oka. Był to generał Żeligowski.

Leżący strzelcy poruszyli się na jego widok jakby dotknięci prądem elektrycznym.
– Patrzcie, Dziad! Dziad jedzie!
– Żeby go cholera! Żeby go jasne pioruny zatrzasnęły! Nikt się nie zerwał. 

Nikt mu nie salutował. Podoficerowie prześcigali się z szeregowcami w pogardzie 
i obelgach.

– Dali mu bolszewiki w gwadelupę.
– Aż nie śmie teraz nikomu w oczy spojrzeć.
– Pewnie go za wcześnie obudzili, bo ma jeszcze ślepia zaropiałe.
– A brodę to ci ma wyleniała, kiej parszywy Żyd.
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– Jakby z nią tak usiadł na odpuście, to więcyk by mioł z tego prefitu niż 
z wojowania.

– No nie?
Nikt się nie krępował: każdy wykrzykiwał głośno swoje uwagi i dowcipy, jakich 

by nie śmiał wypowiedzieć publicznie o najmarniejszym z kaprali; każdy popisywał 
się swoją obelżywą poufałością w stosunku do najwyższego przecie zwierzchnika 
wszystkich krociów, rojących się w tej chwili na polach.

Ale Paprosiński wiedział, że ta rzekoma pogarda kryje niezdarnie najwyższe 
uwielbienie, jakie tylko może czuć żołnierz do swego zwycięskiego wodza. Bo 
przecie prawie wszyscy podoficerowie i co starsi szeregowcy dywizji przebyli 
z nim pożar światowy, przebrnęli morze krwi i zwierzęcej nienawiści rosyjskiej 
wojny domowej, przetrwali wszystkie zmiany kierunków politycznych, wszelkie 
zwroty wydarzeń dziejowych, szacherki dyplomatów, zdrady sprzymierzeńców 
i stanęli wreszcie zbrojni w płonących granicach własnej ojczyzny, jedyni ze 
wszystkich oddziałów, jakie walczyły w czasie wojny światowej na ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej.

Inne brygady, dywizje i korpusy szły do obozów internowanych, składały 
broń przed wrogami, przechodziły pod obce dowództwa, ginęły wreszcie 
w beznadziejnych bitwach – ostatnich; oni jedni wyszli cało w najczystszej glorii 
rycerskiego honoru.

I nie było wątpliwości, że ci wszyscy szydercy stawiliby się zawsze na każdy 
jego zew jak apostołowie, porzucając domy, warsztaty, żony czy narzeczone, bo jak 
apostołowie w zmartwychwstanie! – wierzyli, że otrzymają odeń najświetniejszy 
podarek, jaki można otrzymać na tym smutnym i nikczemnym świecie. Zwycięstwo...

Paprosiński wiedział o tym i czuł, jak każdy włos na jego głowie pęcznieje mu 
i wypręża się od tego samego uniesienia, jakie było udziałem jego podkomendnych. 
Drapieżnym wzrokiem rzeźbiarza badał każdą zmarszczkę na twarzy tego człowieka-
posągu, jakie znaczą drogi historii. Ale nie odkrył w niej nic pomnikowego. Była 
zatroskana bezsilną troską czcigodnego ojca, którego dzieci wymknęły się spod 
opieki i poszły swoimi nielicującymi z honorem domu drogami. Nabrzmiałe powieki 
zasunięte były na oczy, które nie zdawały się widzieć niczego oprócz rysujących się 
w pamięci hieroglifów map sztabowych, raportów i suchych obliczeń.

Doznał rozczarowania. Zawstydził się, że po raz pierwszy poddał się ślepym 
nastrojom tłumu.

Taki człowiek jak inni – pomyślał i odwrócił się z niechęcią.
I wtedy ujrzał cud. Jak okiem sięgnąć poza budynkami, ogrodami i fałdami ziemi 
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albo też wprost na odkrytych rżyskach, obłożone tylko świeżymi snopkami, czaiły 
się płowe jak lwy lub pręgowane jak tygrysy stada wysmukłych cielsk zatoczonych 
bateryj. Niektóre pędziły jeszcze w cwał przez barwne zagony i z szerokim 
rozmachem narodowego mazura zajeżdżały na stanowiska. Czarne różańce 
tyralierek opasywały pagórki. Nieskończone łańcuchy karnych batalionów piechoty 
przemykały się złodziejsko rowami na kształt niezliczonych stad wędrujących na 
wyraj przepiórek.

W pewnej chwili długie lufy dziesiątków armat zaczęły się ślizgać w tył i naprzód 
krótkimi wstrząsami. Diademy złotych błysków zamigotały łamaną rysą na szarej 
tarczy widnokręgu. Mrowiska piechoty rozsypały się po polach niby z nagła otwarty 
wachlarz z czarnych koronek salonowej modnisi. Biały puch szrapneli zaczął się 
strzępić niezmierzonym pasem ponad siną linią borów...

Dziesiąta dywizja piechoty szła do przeciwnatarcia.
Główny kierunek polskiego przeciwuderzenia poszedł wzdłuż gościńca. 

Prowadził je właściwie jeden tylko dwudziesty dziewiąty pułk strzelców kaniowskich 
z bohaterskim swoim dowódcą majorem Walterem na czele. Paprosiński wraz ze 
swoją kompanią pozostał biernym widzem tej nowej odsłony dziejowego dramatu.

Jak wszyscy frontowcy przyglądający się bezczynnie bitwie, był on do 
ostatecznych granic rozstrojony i rozdrażniony jej przebiegiem. Pomijając, że 
ochłonąwszy z chwilowego uniesienia wywołanego widokiem wodza, uważał on 
za typowe polskie szaleństwo rzucanie się z małą, rozluźnioną przebytą porażką 
i skrwawioną garścią na zbity taran kilkunastu być może dywizji sowieckich 
– wydawało mu się jeszcze, jak zwykle żołnierzom w podobnych sytuacjach, iż 
działania prowadzone są opieszale i całkowicie niedołężnie i że dopiero jego osoba 
czy jego kompania mogłaby coś zaważyć na szali wypadków. Jak mógł, hamował 
swoje nerwy przypominając sobie, że krytyka jest zawsze tylko nikczemnym 
i bezpłodnym cieniem czynu – ale rzeczywistość zdawała się przywtarzać [tak 
w oryginale] jego rozgoryczeniu. [...]
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52. „[...] falangi oficerów kręcą się bezczynnie na naszych 
tyłach”.

[Józef Jaklicz, List do żony z frontu [w:] A więc wojna! Kampania wrześniowa 1939 oraz inne 
pisma i wspomnienia, przedmowa i wybór Marek Kornat, Warszawa, Bellona 2016]

Stobychwa, 31.07.1920
Trudno dać jasną i ścisłą odpowiedź, co jest przyczyną niepowodzeń naszych na 

froncie. Zapewne przeważające siły rosyjskie, dobrze zorganizowane i prowadzone. 
Ale to nie jest powód zasadniczy. Ten zaś wiąże się z naszą psychiką. Nasz żołnierz 
jest dobry i bitny, choć za krótko jest w polu, żeby stał się zahartowany na ogień 
taki, jaki miał miejsce w wojnie światowej. Jednak wytrzyma on wszystko, jeśli 
będzie miał pewność że czuwa nad nim oficer, będący przy nim stale i dzielący z nim 
wszystko, a takich oficerów jest może 20–30 procent. Reszta to hołota, niewarta 
miana oficera. Widziałem oficerów, którzy w największym ogniu prowadzili swoje 
kompanie na koniu, kompanie rekruckie, zdemoralizowane 400-kilometrowym 
odwrotem, które normalnie przy pierwszym strzale armatnim powinny pierzchnąć. 
A jednak te kompanie biły się świetnie i przeprowadzały krwawe kontrataki, 
a to dlatego że ich dowódca prowadził ich na koniu, że widzieli go wśród siebie 
narażonego na te same niebezpieczeństwa, uśmiechniętego, pełnego energii, woli 
i wiary. Takich oficerów jest niewielu, większość czeka pierwszej sposobności, aby 
opuścić szeregi. ...Przyjechawszy do pułku, zastałem kilku oficerów bez dystynkcji 
i stwierdziłem, że zdjęli je ze strachu, bo bolszewicy wziętych do niewoli oficerów 
rozstrzeliwują. Czy żołnierz może mieć do takiego oficera zaufanie?... Mam 
w pułku kompanie po 120 ludzi prowadzone tylko przez jednego oficera, w innych 
pułkach prowadzą kompanie nawet sierżanci. Normalnie powinno być czterech 
oficerów na kompanię. A jednak falangi oficerów kręcą się bezczynnie na naszych 
tyłach, po etapach i improwizowanych szkołach i o nich Naczelne Dowództwo 
w dzisiejszym rozgardiaszu nic nie wie i nie może ich zmusić, aby poszli na front. 
Ich psim obowiązkiem jest pójść, choćby uciec na front, dziś nikt nie zatrzymuje 
oficera w sztabie, ale oni wczepili się jak wesz kożucha dobrego dekunku i wolą 
żyć w państwie, którego granicą będzie Bug, wolą nawet gnić w jarzmie pruskim 
czy rosyjskim, byle tylko nie zginąć albo nie być rannym... Mam więcej szacunku 
dla głupiego umysłowo oficera czy szeregowca, który czynem stwierdza, że jest 
Polakiem wolnym i bije się o wolność i chce za tę wolność zginąć, niż dla wielce 
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wykształconego inteligenta, który wygłaszać będzie mądre i długie sentencje, 
sprzeczać się i krytykować rząd czy Naczelne Dowództwo, czy dyplomację, zamiast 
wziąć karabin, stulić gębę i iść się bić...

Nasze czynniki kierujące nie troszczą się o zaprowiantowanie wojska. Odkąd 
prowadzę pułk, nie było dnia, żebym otrzymał wszystko, co się żołnierzowi należy. 
Chleb w 80 procentach jest tak spleśniały, że muszę go wyrzucać. Meldunki moje 
i groźby nic nie pomagają. Stale z dowództwa dywizji otrzymuję odpowiedź: to nie 
my, to armia winna. Dajcie żołnierzowi jeść to będzie się bił. Słota, wszy, pluskwy 
– nic nie znaczy, ale jeść, i to dobrze, musi.

Następny powód, to już bardzo wysoko stojące w wojsku czynniki kierujące, 
które nie przewidziały i nie liczyły się z odwrotem i nie przygotowały nam linii 
obronnych.

A następny powód – to naród nasz. Bolszewicy stoją na Narwi, dwa kroki 
od Warszawy i tylko jedna linia obronna. W takiej sytuacji, kto ma silne dłonie 
i choć iskrę ambicji, idzie do wojska. Dziś nie czas krytykować, czy wyprawa na 
Kijów była potrzebna czy nie. Czas najostatniejszy, aby obwarować Wisłę okopami 
i drutem i nie oddać jej, póki żyje chociażby jeden mężczyzna, a jeśli będzie wzięta, 
to jak Lwów winna bronić się wewnątrz murów. Nie wierzę w rokowania i jestem 
ich przeciwnikiem, wierzę w oręż, wierzę w to, że skoro bolszewicy weszli już na 
ziemie rdzennie polskie, to dla nas walka łatwiejsza, bo na ich tyłach winny powstać 
powstania, zasadzki, napaście na tyły z bronią czy bez, wszystko jedno, oni nie mają 
takiej siły militarnej, aby obsadzić zdobyte etapy. Rokowania przyniosą nam szereg 
upokorzeń, przemocy, hańby jak to już nota Tuchaczewskiego stwierdziła. A nam 
wolno zginąć, spodlić się nie wolno. My się jednak spadlamy i hańbimy...

[...]
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53. „Przecie to ta sama kompania zaledwie półtora roku temu 
»przybijała« na defiladzie w Łodzi, aż ziemia jęczała”.

[Stanisław Rembek, W polu. Opowieść, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993]

[…] Drogą jechały tabory Poznaniaków. Woźnice i jezdni nie musieli się czuć 
przygnębieni odwrotem, bo wesoło i drwiąco spoglądali z wysokości kozłów i siodeł 
na leżącą kompanię. Właśnie Ludomski, który bez przerwy obserwował tlącą się 
wśród dymu i swędu piramidę łachów, powstał bezmyślnie, aby przyjrzeć się jej 
z bliska.

Od strony jadących rozległy się śmiechy. Ludomski bowiem nie wiedział, iż 
miał rozdarte spodnie, tak że na pośladku w wianku strzępów bielizny jaśniał mu 
wstydliwie kawałek nagiego ciała. Ponieważ przy tym był on straszliwie obdarty 
i zakurzony, w koszulce i furażerce bez odznak, więc widocznie Wielkopolanie 
wzięli go za zwykłego strzelca, bo z jednego z wozów rozległo się szydercze wołanie:

– Ale ci, pieronie, ten rusek dogodził handgranatą. Nie mogłeś to se, chłopcze, 
kiejś wyrywał, powiesić na zadku ten blaszany garnuszek, co go trzymasz na główce?

W kompanii rozległy się stłumione śmiechy. Strzelcy pomimo znużenia podnosili 
się z legowisk i kupili nad drogą z rozbawionymi twarzami. Ale drugi Poznaniak 
obrzucił ich wzrokiem i zakrzyknął:

– Gdzieśta takie fajne sztyble wyfasowali, Władki? I te czapki to wam też pewnie 
podarowała święta Jadwiga, nieprawda?

Drwiono sobie z całej kompanii. I pozwalały sobie na to tabory! Było to coś tak 
niesłychanego, że nikt z wyśmiewanych nie spróbował nawet się odciąć.

Ludomski obejrzał się na swoich ludzi i poczuł w sercu piekący wstyd nędzy. 
Przecie to ta sama kompania zaledwie półtora roku temu „przybijała” na defiladzie 
w Łodzi, aż ziemia jęczała. Sto kilkadziesiąt par ciężko podkutych i wyczernionych 
butów wznosiło siew powietrze niby czarne wały miażdżącej wszystko maszyny; 
sto kilkadziesiąt lśniących zamków karabinowych sunęło równą rzeką jak pochód 
drobniutkich fal powodzi, sto kilkadziesiąt hardo wzniesionych hełmów obracało 
się wolno, mijając salutującego dowódcę... Kogóż wtedy na ten widok nie dławiła 
w gardle moc bijąca od tej ciężkiej masy, zamienionej w jeden aparat zwrotny, 
szybki i niezawodny jak sama śmierć?...

A dziś się z niej śmieje jakaś hołota taborowa...
Spośród pohańbionych strzelców wyszło dwóch i podeszło do Ludomskiego. 
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Byli to Piesik i Jagusiak. Jakaś delikatność kazała im w tej chwili stanąć przy 
dowódcy.

– Co powiecie? – zagadnął ich łaskawie.
– Panie poruczniku – powiedział Jagusiak – melduję, jako te łaziki, co do nas 

poprzystawali, to jakaś cholerna granda. Z nich każden jeden, żeby nawet nagiego 
spotkał, to jeszcze by go ograbił. A mordy to mają takie paskudne, że jak który 
swoją rozewrze, to człowiek nie wie, gdzie ślepia podziać.

Ludomski uśmiechnął się wymuszenie.
– To nic. Damy sobie z nimi radę.
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54. W  odwrocie: „kilkakrotnie przykłady krańcowej 
demoralizacji”.

[Józef Kiljański, O romantycznej staromodnej wojnie. Relacja o wojnie polsko-bolszewickiej 
spisana z opowiadań ojca Ignacego Kiljańskiego, Warszawa, Wydawnictwo AKME, 2006]

Każdy dzień odwrotu pogarszał morale wojska i społeczeństwa. Im dalej na 
zachód, tym więcej uchodźców cywilnych na drogach. Jadą wozami, wózkami, idą 
pieszo. Rozpacz w oczach. Dwory ewakuują stada, trzody, stadniny koni, uwożą 
materiał siewny. Wojsko spycha cywilów z dróg, więc oni ciągną poboczami, jako 
drugi i trzeci wąż pojazdów. Groza... [...] W czasie odwrotu Ojciec widział kilkakrotnie 
przykłady krańcowej demoralizacji. W czasie paniki na trakcie kojdanowskim kilku 
łazików kuło oskardami porzuconą kasę pancerną, chcąc spenetrować jej zawartość. 
Nikt nie usiłował im w tym przeszkodzić. Innym razem w jakimś szmatławym 
miasteczku żołnierz z naszego pułku prawie na oczach wszystkich obrabował 
Żyda z kosztowności i nie przejmował się wcale jego labidzeniem. Żyd krzyczał 
o pomoc: „Rabuś, złodziej, bandyta! Ukradł, ukradł! Piniądze ukradł, obrąćki 
ukradł, pierścionki ukradł, wszystko ukradł!”. Znalazł się wtedy jakiś oficer, który 
wyjął pistolet i bandytę zastrzelił na miejscu. A potem gromadzącym się kolegom 
zapowiedział, że za rabunek w wojsku polskim kara jest jedna – kula w łeb. Zabitego 
kazał pochować na równo z ziemią, bo „sobace – sobacza śmierć”. Podobno żołnierz 
pochodził z centralnej Polski, był synem zamożnego młynarza.

Coraz więcej mieli poodparzanych koni, bo nie było czasu i warunków na 
staranniejszą pielęgnację. A ponieważ tych koni nie można było odstawić od prac 
ciągowych, to musieli je używać, z odparzeń powstawały natomiast ropiejące rany. 
W normalnych warunkach takie konie byłyby niezdolne do służby, teraz pozostawały 
w zaprzęgach. Te, które chodziły pod siodłem, miały głęboko wygniecione doły. Na 
dobrą sprawę nie wiadomo było, czyj los jest gorszy – ludzi czy koni. [...]
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55. „Czy wy wiecie, że z  całej kompanii [...] my tylko dwaj 
jeszcze zostaliśmy?”.

[Stanisław Rembek, W polu. Opowieść, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993]

[…] Ludomski został sam. Na lewo od niego odezwał się karabin maszynowy 
baterii. Zaraz jednak zaciął się, i to poważnie, sądząc z pomieszanych głosów jego 
obsługi. Kule gwizdały coraz energiczniej i coraz gęstszym rojem. Przelatujące 
wysoko polskie pociski lamentowały głośno i potem głęboko wzdychały przy 
dalekich wybuchach. Robiła się już zupełna noc, ale za to coraz potężniej świeciły 
łuny płonących lasów. Ludomskiemu coraz bardziej ciążyło serce. Czuł w sobie 
rozpacz skorpiona otoczonego pierścieniem ognia. Najbardziej dolegała mu 
samotność. Gdyby to żył Paprosiński. Wydawało mu się teraz, że wraz ze śmiercią 
mądrego i doświadczonego przyjaciela zagasło w jego życiu jakieś światło, które 
mu dotychczas rozjaśniało ponury mrok świata. Teraz nie ma już zupełnie do kogo 
się odezwać...

[…] W tej chwili podszedł doń wysłany niedawno żołnierz. Za nim tłoczyło się 
czterech pozostałych strzelców kompanii. Na ich twarzach widać było rozbawienie. 
Widocznie wiadomość, jaką miał zameldować ich kolega, wprawiła ich w dobry 
humor. Ten tymczasem zatrzymał się w przepisanej odległości i zaraportował 
wyjątkowo głośno:

– Panie poruczniku, melduję, jako pan sztabowy kazał, żeby na łącznika poszedł 
pan kapral Górny.

Ludomski obejrzał się na wpół przytomny.
– No i co?
Na wszystkich twarzach widniała z trudem tłumiona wesołość. Widać było, że 

nieobca ona była nawet meldującemu.
– Kiedy u nas, panie poruczniku, nie ma żadnego Górnego.
Ludomski puścił bolący ząb i patrzał na strzelców z niesłychanym zdumieniem.
– Jak to? Nikt z was nie słyszał o kapralu Górnym? Żołnierze spoglądali po 

sobie nieco zmieszani niespodziewanym obrotem wesołego widowiska.
– Bo my, panie poruczniku, nie jesteśmy z kompanii pana porucznika. Tylko my 

się tak przyłączyli...
Ludomski porwał się olśniony nagłym objawieniem i ruszył do Derenia.
Ów leżał zwinięty w kłębek w jakiejś dziurze wśród nagich korzeni rosnącego 
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nad rowem krzaka. Otulony był w płaszcz. Sponad podniesionego kołnierza świeciły 
jego oczy, czujne i pełne nienawiści jak oczy chorego kota, który siedząc na gałęzi 
obserwuje szturmujące go psy. Widocznie zaczynał mu się zwykły atak febry.

Ludomski stanął nad nim, oddychając przez nos ze świstem, jak człowiek, który 
gotuje się do niezmiernie ważnego oświadczenia.

Wszyscy strzelcy stali za nim. Powrócił już im zwykły rozpasany humor 
wielkomiejskiej łobuzerii. Trącali się łokciami, zamieniając porozumiewawcze 
spojrzenia i uśmiechy.

Przez pewien czas trwało milczenie. Wreszcie Ludomski zebrał się w sobie 
i wykrztusił z udaną swobodą, ale wyraźnie drżącym głosem:

– Słuchajcie, Dereń! Czy wy wiecie, że z całej kompanii po śmierci Piesika my 
tylko dwaj jeszcze zostaliśmy? Bo ci wszyscy inni przyłączyli się do nas dopiero 
w odwrocie.

Oczy leżącego zgasły. Jego tułów zaczął poruszać się niedołężnie, wreszcie 
sierżant nagłym ruchem odwrócił się tyłem do oficera.

W stojącej grupce rozległy się śmiechy, ale zaraz umilkły, bo Ludomski rzucił 
się na chorego, wpił weń zakrzywione palce i zaczął go targać rozpaczliwie, jakby 
w napadzie szalu.

– Dereń, do ciężkiej cholery! – ryczał na całe gardło, aż paru artylerzystów 
przybiegło zobaczyć, co się dzieje.

– Nie rozumiecie, że my dwaj tylko pozostaliśmy z całej kompanii?
Sierżant pozwolił się szarpać, jakby był kupą łachmanów, nie człowiekiem, ale 

nie zmienił położenia i nie odezwał się ani słowem.
Ludomski puścił go naraz i, siadając obok, zaczął szlochać głośno i niezmiernie 

głucho, jak śmiertelnie ranny koń.
Zgromadzeni strzelcy i kanonierzy usunęli się dyskretnie. Jeden z nich tylko 

zauważył drwiąco:
– Morowa kompania! Inni milczeli.
Natarcie bolszewickie rozpoczęło się jak zwykle dopiero po północy.
Ludomski po zorganizowaniu – o ile na to szczupła liczba jego oddziałku 

pozwalała – obrony przeprawy na swym odcinku pozwolił był sobie zdrzemnąć się 
na półtorej godziny, gdy go jednak obudzono, zerwał się natychmiast, przytomny 
i rześki.

Nad okopem chrzęścił i zawodził straszliwy wicher ognia karabinów ręcznych 
i maszynowych. Przedpiersie i zaplecze kurzyło się od ryjących w piasku kul. 
Biła też artyleria bolszewicka. Jej szybkie i krótkie grzmoty odbijały się echem 
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w wygłodniałych brzuchach załogi rowów. Pociski świergotały przenikliwie i pękały 
wśród straszliwego łoskotu w puszczy za plecami obrońców odcinka.

Ci jednak nie dawali się zastraszyć. Wiecznie zacinający się kulomiot 
baterii wodził we wszystkie strony swą grubą szyją, łomocząc urywanie. Reszta 
artylerzystów biła z karabinów, aż łuski fruwały wokoło. Strzelcy Ludomskiego 
nie dali się prześcignąć kanonierom. Komendę nad nimi objął niespodziewanie sam 
Dereń. Aby zamaskować szczupłą ich liczbę, nakazał strzelać wyłącznie salwami. 
Na dany znak żołnierze wysuwali się wśród gradu kul po piersi z rowu i dawali 
ognia równocześnie. Wywoływało to wśród artylerzystów niebywały podziw.

Ale Ludomskiego nie dziwiło już nic. Na wszystko, co się wokół niego działo, 
patrzał suchym okiem człowieka, który utracił już zdolność do wzruszeń. Poziewając 
lekko, wychylił się z okopu, aby zdać sobie sprawę z położenia.

Pożar trwał bez żadnej zmiany. Niebo miało barwę skrwawionego złota. 
Prześwitujący purpurą las przypominał żelazny ruszt pieca, w którym buzuje ogień. 
W jego blasku widać było dolinę i długie smugi bolszewików, którzy linia za linią 
walili ku rzece z zawieszonymi na szyjach karabinami. Widać było, że nic sobie nie 
robią ze słabego ognia Polaków. W dodatku polska artyleria, która biła na potęgę, 
przenosiła podobnie jak bolszewicka. Jej granaty pękały zawsze w tych miejscach, 
gdzie nieprzyjaciela już dawno nie było. Żołnierze w okopach, patrząc na to, 
omal nie płakali i gryźli dłonie z rozpaczy. Natomiast bolszewicy przyjmowali to 
donośnym śmiechem.

– Ej, pan, strielaj! – wołali szyderczo wymachując rękami i karabinami. […]
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56. „[...] był skautem w chłopięctwie, był żołnierzem za młodu, 
gdy Ojczyzna z  martwych wstawała, a  poległ w  Jej obronie jak 
tylu, tylu innych”.

Eugeniusz Małaczewski, O poległym piosenkarzu Żelaznej II Brygady [w:] Utwory zebrane. 
Wiersze, przekłady poetyckie, dramat, opowiadania, publicystyka, opracował i przedmową 
poprzedził Krzysztof Polechoński, Łomianki, LTW, 2008]

[...] Dnia 30 maja rb., prowadząc osobiście swój batalion do szturmu na pozycje 
bolszewickie pod Czetwertynówką na Ukrainie, zginął, jak donosi nam komunikat 
sztabowy, śmiercią bohaterską [Bogusław Szul-Skjöldkrona]. Umierając, nie miał 
jeszcze dwudziestu pięciu lat.

Nie będę tu kreślił życiorysu poległego. Ubogim i jednostajnym jest żywot 
żołnierski, ale ma w sobie zarazem taką wspaniałość, że dokładnie opisać go można 
tylko w powieści na miarę dzieł Żeromskiego, w jakimś kilkusetstronicowym 
poemacie, napisanym w prozie realistycznej krwią i łzami spod serca. Nie będę 
więc tu pisał życiorysu Szula – musiałbym bowiem stworzyć dzieło, które 
czytelnik po przeczytaniu zamyka z uczuciem, że stał się lepszy, że w tej naszej 
powszedniości wojennej, w tej wspaniałej nędzy żołnierskiej jest coś większego nad 
życie i mocniejszego nad śmierć. Mniej napisać nie wolno o takim żołnierzu, jakim 
był Szul-Skjöldkrona, bowiem jego dwadzieścia pięć lat bytowania wśród żywych 
streszcza się pokrótce w tym, że urodził się w Polsce, był skautem w chłopięctwie, 
był żołnierzem za młodu, gdy Ojczyzna z martwych wstawała, a poległ w Jej obronie 
jak tylu, tylu innych. Wielkie są w swej zwyczajności dzieje młodzieńca polskiego 
w tych latach. Oto jest człowiek!

Jako towarzysz poległego nie tylko w tułaczkach rosyjskich i murmańskich, lecz 
i kolega jego po piórze (obydwaj grzeszniśmy niejednym rymem na cześć Polski 
i Jej żołnierza) będę mówił tutaj o Szulu-Skjöldkronie jako o poecie-piosenkarzu. 
[...] W imię umiłowania swego dla piosenki żołnierskiej zrobił z niej największą – 
poza wojskowością – pasję swego życia. Wprost wzruszającymi są dzieje powstania 
wydanego przezeń zbioru Piosenek leguna tułacza. Zebrał tam 217 piosenek z tej 
wojny. Polował na nie wszędzie jak zapalony myśliwy na rzadką zwierzynę. 
Zbierał je ten dorosły oficer, zdolny major sztabu generalnego, z zamiłowaniem 
chłopaka-skauta, układającego album z motyli. Umiał je wszystkie na pamięć ze 
słów i z melodii i zawsze obładowane miał nimi wszystkie kieszenie. Notował je 
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na placówce w polu, na etapach całej tułaczki Żelaznej Brygady, rozrzuconych 
na dziesiątki tysięcy kilometrów. Przeglądał i dopełniał swe zbiory, siedząc 
w więzieniach moskiewskich „czrezwyczajek”, w których więziony był w drodze 
na Murmańsk. Pracował nad nimi wciąż jeszcze, gdy już dowodził załogą polską 
w Archangielsku, „gdzie nie tylko pamięć, lecz i atrament w kałamarzu na stole 
zamarza”, jak wspomina w swej przedmowie do Piosenek.

Ten człowiek „brał ze sobą śpiew swój wszędzie”. 3 pułk Legionów o tym 
pamięta. Nigdy nie zapomną Murmańczycy Bogusława Szula; ilekroć o nim 
wspomną, będzie stał im zawsze w oczach jak wtedy – w dalekim, zaśnieżonym 
mieście nad Białym Morzem – w pośrodku koła żołnierskiego, wysoki, wysmukły, 
z piękną blizną na podbródku, który mu kiedyś roztrzaskała kula z brusiłowskiej armii 
pod Gruziatynem, z brylantami niewypowiedzianej leguńskiej radosności w oczach, 
dyrygujący śpiewaniem jakiejś nowej, własnej jego piosenki, skomponowanej tuż na 
poczekaniu. Ten człowiek, powtarzam, brał ze sobą śpiew swój wszędzie, rzucał go 
mostem od pięknej swej duszy ku sercom żołnierskim i stwarzała się wtedy chwila, 
piękna jak sama piosenka, śpiewana po polsku na ziemi obcej, w kraju dalekim.

Ludziom znającym go osobiście przesłania Szula-poetę Szul – namiętny zbieracz 
piosenek, dyrygent improwizowanych chórów żołnierskich, futbolista zajadły, 
dusza każdej zabawy żołnierskiej, nieróżniącej się od hucznych rozbrykanych 
zabaw sztubackich, a kończącej się zawsze śpiewem chóralnym, z całego gardła, 
„z życiem, panowie”, jak to się woła w mazurze, tańczonym tak, że szyby dzwonią 
i drzazgi z podłogi od hołubców lecą. Kto znał Szula, ma zapewne takie wrażenie, 
że ten dzielny major cudowne miał życie, bo przewojował je, a przede wszystkim 
prześpiewał całe.

Ale był w nim nadto jeszcze poeta, ów „pieśniarz szczery”, nieodłącznego od 
legionów i powstańców polskich typu Godebskich, Romanowskich i Mączków. 
[Mowa o Cyprianie Godebskim, Mieczysławie Romanowskim i Józefie Mączce – 
o dwóch ostatnich zob. teksty do I i II części niniejszych szkoleń].

Cudownym jest rodzaj poezji, spod pióra żołnierskiego zrodzonej na wojnie. Nie 
ma w niej nic z bezecnego kunsztu rymopisów, którzy będąc w cywilu w kwieciu 
lat, rymują wytwornie niedołężne inwokacje na temat zbawiania Ojczyzny 
i bohaterstwa żołnierza, z którego w każdym wierszu rytmicznie puszczają krew 
w ilościach potwornych, jak weterynarze.

Poezja Romanowskich i Mączków jest zawsze szlachetna w wyrazie, jakaś 
wstydliwie wprost zwyczajna, niewielosłowna, prosta jak spojrzenie żołnierza 
patrzącego w oczy śmierci wojennej.
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Najczęściej jednak tryska z niej najsłoneczniejszy promień duszy męskiej 
– humor serdeczny. W to wszystko wyposażona była hojnie muza poetycko-
piosenkarska Szula-Skjöldkrony.
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57. Ojczyzna w niebezpieczeństwie: powołanie Rady Obrony 
Państwa.

[Ustawa o utworzeniu Rady Obrony Państwa, 1 lipca 1920 [w:] Dzieje Polski 1918–1939: 
wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1990]

Art. 1. Tworzy się Radę Obrony Państwa. Art. 2. Skład Rady stanowią:
a) Naczelnik Państwa jako przewodniczący,
b) Marszałek Sejmu Ustawodawczego,
c) dziesięciu posłów wyznaczonych przez Sejm Ustawodawczy,
d) Prezydent Ministrów,
e) trzech członków Rządu wyznaczonych przez Radę Ministrów,
f) trzech przedstawicieli wojskowości wyznaczonych przez Naczelnego Wodza 

Wojsk Polskich.
W zastępstwie Naczelnika Państwa przewodniczy Radzie Prezydent Ministrów. 

Art. 3. Do zakresu działania Rady należy:
a) decydowanie we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem 

i zakończeniem wojny oraz z zawarciem pokoju,
b) wydawanie w tych sprawach rozporządzeń i zarządzeń.
Art. 4. Wszystkie rozporządzenia i zarządzenia Rady podlegają natychmiastowemu 

wykonaniu.
Te rozporządzenia i zarządzenia, które w myśl ustaw wymagają uchwały Sejmu, 

winny być następnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu składane za pośrednictwem 
Prezydenta Ministrów Sejmowi do zatwierdzenia.

Art. 5. Radę zwołuje Naczelnik Państwa, względnie z jego upoważnienia 
Prezydent Rady Ministrów.

Do ważności uchwał potrzebna jest obecność dwóch trzecich części członków, 
a w tym przynajmniej połowa ilości posłów, w skład Rady wchodzących.

Art. 6. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów; w razie równego 
podziału głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Art. 7. Biurowością Rady kieruje Prezydent Ministrów.
Art. 8. Rada zostaje rozwiązana mocą uchwały Sejmu Ustawodawczego.
Art. 9. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Marszałek Sejmu W[ojciech] Trąmpczyński

Prezydent Ministrów: W[ładysław] Grabski
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58. Ojczyzna w  niebezpieczeństwie: pierwsze posiedzenie 
Rady Obrony Państwa.

[Protokół pierwszego posiedzenia Rady Obrony Państwa; Warszawa, 1 lipca 1920 [w:] 
Dzieje Polski 1918–1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, 
Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

Obecni:
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski jako przewodniczący.
Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński. Posłowie na Sejm Ustawodawczy: 

Maciej Rataj, Roman Dmowski, Leopold Skulski, Norbert Barlicki, Adam 
Chądzyński, Artemiusz Czerniewski, Jan Tabor, Jan Kanty Federowicz, Aleksander 
de Rosset, Jan Stapiński.

Prezydent ministrów Władysław Grabski, minister aprowizacji Stanisław 
Śliwiński, minister spraw zagranicznych Eustachy Sapieha, wiceminister spraw 
wojskowych gen.-por. Kazimierz Sosnkowski.

Przedstawiciele wojskowości: Stanisław Szeptycki – gen. broni, dowódca frontu 
litewsko-białoruskiego, Tadeusz Rozwadowski – gen.-por., szef misji wojskowej 
w Paryżu, Stanisław Haller – gen.-podpor., p. o. szefa sztabu.

Z ramienia Prezydium Rady Ministrów na zasadzie art. 7 ustawy szef sekcji 
Edward Lechowicz, szef sekcji dr Władysław Studziński protokołuje.

Początek posiedzenia o godzinie 9-tej min. 20 wieczorem.
1. Naczelnik Państwa powitał zebranych i odczytawszy postanowienia ustawy 

powołującej do życia Radę Obrony Państwowej poddał pod rozwagę Rady, 
by kwestie, którymi Rada zajmować się będzie, zszeregować w cztery grupy, 
a mianowicie: 1) praca nad podniesieniem ducha w narodzie i w wojsku, 2) sprawy, 
które z powodu nagłości wymagają szybkiego wprowadzenia w życie, a nie mogą 
być przeprowadzone w drodze zwykłej ustawodawczej, 3) rozstrzyganie w tych 
działaniach wojennych, które mają polityczne znaczenie, 4) zawarcie pokoju 
i rozstrzyganie spraw związanych z pokojem.

Rada przyjęła zasadniczo tę propozycję, stwierdzając równocześnie, że do 
kompetencji Rady nie należą taktyczne i techniczne postanowienia wojenne.

2. Rada przyjęła do wiadomości, że Naczelnik Państwa nie będzie mianować 
stałych przedstawicieli wojskowości, lecz wyznaczać będzie zastępców wojskowości 
na każde posiedzenie.

3. Rada przyjęła większością głosów, po przeprowadzeniu dyskusji, wniosek 
posła Jana Stapińskiego, by co do obrad Rady od tajemnicy zwolnione było tylko 
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to, co obejmować będą komunikaty urzędowe.
4. Po referacie generała Sosnkowskiego uchwalono wydanie odezwy do wojska 

walczącego. Po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem odezwy, uchwalono go 
skrócić, uzupełnić ustępem zaproponowanym przez posła Rataja i w ostatecznej 
redakcji przedłożyć naczelnikowi państwa, który zatwierdzi ją po wysłuchaniu 
posłów Rataja, Barlickiego i Stapińskiego.

5. Na podstawie referatu generała Sosnkowskiego uchwalono jednomyślnie 
wydać odezwę do narodu, wzywającą do ochotniczego zaciągu, z podpisem 
wszystkich członków Rady i przyjęto zaproponowane przez generała Sosnkowskiego 
przepisy wykonawcze dla przeprowadzenia zaciągu ochotniczego z tym, że punkty 
dotyczące udogodnień szkolnych przedłożone być mają do przyjęcia ministrowi 
oświaty. Rada po dyskusji uchwaliła tekst odezwy.

6. Rada przeprowadziła dyskusję nad przyjętą już przez Radę Ministrów zmianą 
ustawy o nadawaniu orderu wojskowego Virtuti Militari i uchwalono, by projekt 
zmiany przeprowadzić w normalny sposób przez Sejm Ustawodawczy oraz by 
wezwać Ministerstwo Spraw Wojskowych do wypracowania całkowitego projektu 
nowej ustawy o orderze Virtuti Militari, który by odpowiadał całkowicie bieżącym 
potrzebom.

7. Na wniosek ministra Śliwińskiego przeprowadzono ogólną dyskusję nad 
potrzebą wyrobu amunicji w kraju i zlecono, by Ministerstwo Wojny porozumiało się 
w tej sprawie z ministrem handlu i wynik porozumienia przedłożyło na następnym 
posiedzeniu Rady.

8. Poruszoną przez marszałka Sejmu myśl utworzenia fundacji dla żołnierza, jako 
też poruszoną przez posłów Rataja i Dmowskiego sprawę położenia wojskowego – 
odroczono.

9. Rada przyjęła projekt komunikatu, który ma brzmieć: „Dnia 1 VII 1920 r. 
odbyło się w Belwederze pod przewodnictwem naczelnika państwa pierwsze 
posiedzenie Rady Obrony Państwa, powołanej ustawą sejmową z dnia 1 lipca 
1920 r. Po zagajeniu przez Naczelnika Państwa przeprowadzono dyskusję nad 
zakresem działania Rady i ustalono program pracy Rady. Załatwiając porządek 
dzienny, uchwalono wydanie odezwy do walczącego wojska, zarządzenie zaciągu 
ochotniczego i w celu wykonania tego zarządzenia przyjęto projekt odezwy do 
społeczeństwa, projekt przepisów wykonawczych w sprawie zaciągu ochotniczego 
i inne. Rada Obrony Państwa postanowiła też ogłaszać z każdego posiedzenia 
komunikaty”.

Koniec posiedzenia o godzinie 12-tej minut 10 w nocy.

W. Grabski  J. Piłsudski
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59. Ojczyzna w niebezpieczeństwie: „Wrogowie otaczający nas 
zewsząd, skupili wszystkie siły, aby zniszczyć wywalczoną krwią 
i trudem żołnierza polskiego niepodległość naszą”.

[Odezwa Rady Obrony Państwa; Warszawa, 2 lipca 1920 [w:] Dzieje Polski 1918–1939: 
wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1990]

Obywatele Rzeczypospolitej!
Ojczyzna w potrzebie! Wrogowie otaczający nas zewsząd, skupili wszystkie 

siły, aby zniszczyć wywalczoną krwią i trudem żołnierza polskiego niepodległość 
naszą. Zastępy najeźdźców, ciągnące aż z głębi Azji, usiłują złamać bohaterskie 
wojska nasze, by runąć na Polskę, stratować nasze niwy, spalić wsie i miasta i na 
cmentarzysku polskim rozpocząć swoje straszne panowanie.

Jak jednolity, niewzruszony mur stanąć musimy do oporu. O pierś całego narodu 
rozbić się ma nawała bolszewizmu. Jedność, zgoda i wytężona praca niech skupi 
nas wszystkich dla wspólnej sprawy.

Żołnierz polski, krwią broczący na froncie, musi mieć to przeświadczenie, iż stoi 
za nim cały naród, w każdej chwili gotowy przyjść mu z pomocą.

Chwila taka nadeszła.
Wzywamy tedy wszystkich zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie 

zaciągali się w szeregi armii, stwierdzając, iż za ojczyznę każdy w Polsce z własnej 
woli gotów złożyć krew i życie.

Niech spieszą wszyscy: i ci, młodość i siłę czujący w żyłach, co żelazem odpierać 
będą najazd wroga, i ci, którzy stanąć mogą do pracy w instytucjach wojskowych, by 
zwolnić z nich i zastąpić tych, co na froncie przydatni być mogą. Niech na wołanie 
Polski nie zabraknie żadnego z jej wiernych i prawych synów, co wzorem ojców 
i dziadów pokotem położą wroga u stóp Rzeczypospolitej.

Wszystko dla zwycięstwa! Do broni!

W imieniu Rady Obrony Państwa: Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz 
Józef Piłsudski

Warszawa, dnia 3 lipca 1920 roku.
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60. Ojczyzna w  niebezpieczeństwie: „Jeżeli Polska ulegnie 
nawale bolszewickiej, klęska grozi całemu światu, nowy potop 
ją zaleje, potop mordów, nienawiści, pożogi, bezczeszczenia 
Krzyża”.

[Listy biskupów polskich do Ojca Świętego Benedykta XV, do Episkopatu świata i do narodu 
polskiego w związku z agresją bolszewicką, 7 VII 1920 r. [w:] Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec 
agresji bolszewickiej, oprac. Marian Marek Drozdowski, Hanna Eychhorn-Szwankowska, 
Jerzy Wiechowski, Paryż, Editions Dembinski, 1990]

Ojcze Święty! Ojczyzna nasza od dwóch lat walczy z wrogiem Krzyża 
Chrystusowego, z bolszewikami. Odradzająca się Polska, wyczerpana czteroletnimi 
zmaganiami się ościennych państw na jej ziemiach, wyniszczona obecną wojną, 
zdobywa się na ostateczny wysiłek. Jeżeli Polska ulegnie nawale bolszewickiej, 
klęska grozi całemu światu, nowy potop ją zaleje, potop mordów, nienawiści, 
pożogi, bezczeszczenia Krzyża.

Ojcze Święty, w tej ciężkiej chwili prosimy Cię, módl się za Ojczyznę naszą. 
Módl się, abyśmy nie ulegli i przy Bożej pomocy murem piersi własnych zasłonili 
świat przed grożącym mu niebezpieczeństwem.

Wierzymy mocno, że modlitwy świata całego, o które prosiliśmy Czcigodnych 
Braci Biskupów, wsparte modlitwą Zastępcy Chrystusa na ziemi, wysłuchane 
zostaną i upragniony pokój dadzą światu całemu.

U stóp Twoich schyleni wołamy: Ojcze Chrześcijaństwa, błogosław Polskę. 
W imieniu biskupów Polski (podpisali)

Edmund kardynał Dalbor,
Aleksander kardynał Kakowski, arcybiskup warszawski

Adam ks. Sapieha, biskup krakowski,
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego,

Marian Fulman, biskup lubelski,
Henryk Przeździecki, biskup podlaski.
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Biskupi polscy do Episkopatu świata
Zwracamy się do Was, najczcigodniejsi Księża Biskupi całego katolickiego 

świata, z wołaniem gorącym o pomoc i ratunek dla Polski.
Zwracamy się w chwili tak bardzo dla nas krytycznej, kiedy to wróg potężny 

staje na naszych rubieżach, zagrażając nam podbojem i zniszczeniem.
Zwracamy się do Was z wołaniem błagalnym o Polskę. Bo czyż na to świat witał 

z radością jej powołanie, czy na to upatrywał we wskrzeszeniu Polski ziszczenie się 
dziejowej Bożej sprawiedliwości, ażeby potem zimnym i nieczułym sercem patrzeć 
na rozgrom narodu!? Czy na to cudem otrząsnęła się Polska z kajdan niewoli, ażeby 
opuszczona przez wszystkich, zakuć się dała w stokroć straszniejsze jeszcze pęta?

Wszak nie szukała Polska tej walki, narzucona jej ona została. I nie walczymy 
zupełnie z narodem, walczymy raczej z tymi, którzy Rosję zdeptali, jej krew i duszę 
wyssali, idąc po nowe zabory. Jak szarańcza, zniszczywszy wszelkie życia ślady 
w jednym miejscu, wędruje do miejsc innych, pędzona z dawnych granic własnym 
dziełem zniszczenia, podobnie bolszewizm, zatruwszy Rosję, splądrowawszy ją, na 
Polskę swoje otwiera gardziele. Nie upadamy wcale na duchu, bo znamy żywotność 
naszego narodu, bo żywo ufamy opatrznym rządom Bożym, ale jednak w ciężkiej 
potrzebie czujemy się całkiem odosobnieni.

W takiej to chwili podnosimy głos do Was, Bracia nasi czcigodni, i jakżebyśmy 
to pragnęli, aby echem rozszedł się po świecie.

Bo nie my sami dziś zagrożeni jesteśmy. Dla wroga, który nas zwalcza, nie jest 
bynajmniej Polska ostatnią przystanią dla jego trofeów; lecz jest mu raczej etapem 
tylko i pomostem do zdobycia świata. I nie jest bynajmniej za śmiałe to słowo, które 
tu rzucamy o zdobywaniu świata.

Kto wie, jak bolszewizm siecią agitacji, niby pająk, plątał najdalej nawet leżące 
od Rosji narody; kto wie, jak związek międzynarodowy, rozszerzony po świecie, 
jest jego rządem właściwym, kto zna ich metody, ich hasła i cele, ten zrozumie 
i oceni doniosłość i ścisłość użytego przez nas wyrażenia.

Bolszewizm idzie istotnie na podbój świata. Rasa, która nim kieruje, już 
przedtem podbiła sobie świat przez złoto i banki, a dziś, gnana odwieczną żądzą 
imperialistyczną, płynącą w jej żyłach, zmierza już bezpośrednio do ostatecznego 
podboju narodów pod jarzmo swych rządów.

Wszystkie inne, o czym ona mówi i głosi, jak lud, los warstw robotniczych, 
jak wolność, jak panowanie proletariatu, to są maski jeno, pokrywające przed 
nieświadomymi właściwe jej cele.



60

143

Materiały dla 
nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

I wszystko już dziś jest do tego podboju świata przygotowane. Są już we 
wszystkich krajach całe zastępy zorganizowane, oczekujące tylko bojowego 
hasła; są w przygotowaniu ustawiczne strajki, mające paraliżować zdrowe życie 
narodu. Waśń klasowa przechodzi już w paroksyzm nienawiści, a przez wpływy 
międzynarodowe tamowany jest zręcznie każdy zdrowy odruch opinii i wszelkiej 
samoobrony narodowej.

Polska w pochodzie bolszewizmu na świat jest już ostatnią dla niego barierą, 
a gdyby się ta załamała, rozleje się on po świecie falami zniszczenia. I jakżeż 
straszliwa jest ta fala, która dziś światu zagraża.

Bo bolszewizm jest ostatnim wykwitem wszelkich zasad negacji, chowanych 
przez całe stulecie, które godziły w rodzinę, w wychowanie, w ustrój socjalny, 
w religię, a nadto dziś godzą w samą do niedawna bóstwioną jeszcze przez siebie 
wiedzę. Tylko że bolszewizm przyłączył do doktryny czyn: przeprowadza on zasady 
swe w życie mordem, krwią, dyktaturą i despotyzmem jednostek. Oprócz doktryny 
i czynu, nosi jeszcze bolszewizm w swej piersi nienawiścią zionące serce.

Nienawiść zaś jego zwraca się przede wszystkim ku chrystianizmowi, którego 
żywym jest zaprzeczeniem; zwraca się przeciw krzyżowi Chrystusa i Jego 
Kościołowi, zwłaszcza iż ci, którzy są sterownikami bolszewizmu, noszą w swej 
krwi tradycyjną nienawiść ku chrystianizmowi.

Bolszewizm prawdziwie jest żywym wcieleniem i ujawnieniem się na ziemi 
ducha antychrysta.

Zdradza się ów duch we wszystkim, a dochodzi w swej żądzy namiętnej aż do 
bezczeszczenia kościołów, do mordowania kapłanów, do wyrzynania doszczętnie 
ludności katolickiej, do bestialskich znęcań się i okrucieństw.

Podnosząc dziś głos za Polską, podnosimy go na świat cały. Gdy mówimy o nas, 
mówimy zarazem o Was najczęściej: bracia.

I w ogóle mówimy o Europie i o dzisiejszym świecie. Bo gdyby świat chciał być 
nawet obojętnym na losy Kościoła, nadprzyrodzonego życia i chrześcijańskiego 
ducha, to jeszcze i wtedy nie będzie przecie obojętny na zniszczenie, zagrażające 
jego kulturze własnej, jaką z chrystianizmu wyniósł. […]

Jeszcze nie przebrzmiały echa i wołania, iż bolszewizm zagraża krwawo 
zdobytemu pokojowi świata, że jest on zarazą, od której wszelkie ginie życie, że 
żadne szanujące swój byt państwo nie może z nim wejść w stosunki i układy, że walka 
z nim do upadłego jest istotnym warunkiem istnienia państw i narodów. Jeszcze 
nie przebrzmiały te hasła, uroczyście wywoływane na usta rządów i dyplomacji, 
aż oto Europa zaczyna się słaniać do stóp swojego nieprzejednanego wroga. 
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Gdy do niedawna odrzucała wszelkie z nim układy, gdy go jak miejsca dotknięte 
zarazą izolowała, to dziś przemyśla sama o tym, na jakiej by drodze uznać prawa 
obywatelskie bolszewików pośród narodów. Gdy dotychczas piętnowała jego ducha, 
jako zgubny zaczyn świata, to dziś woła, iż dla zboża i handlu należy rozgrzeszyć 
sumienie z nadmiernej rzekomo jego wrażliwości. Kiedy narody nie żałowały 
pieniędzy ni ofiar na ujarzmienie bolszewików, to dziś uzuchwaliły bolszewizm do 
tyle, że poważa się on państwom potężnym sam zaofiarować swe złoto.

Gdy słały narody tak niedawno wojska i amunicje na pokonanie bolszewizmu, 
to dziś zimnym zdają się patrzeć okiem, jak w krwawych zapasach pławi się Polska, 
a nieraz odnosi się wrażenie, jak gdyby państwa niektóre, miast odgradzać zarazę 
wschodu przez Polskę jak najsilniejszą, rade by ją jednak raczej widzieć małą 
i słabą. […]
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61. Ojczyzna w  niebezpieczeństwie: „Niech uczucie 
obywatelskie każdemu wskaże ofiarny wysiłek i  miejsce, 
na którym dla wspólnego celu będzie mógł z  największym 
pracować pożytkiem”.

[Odezwa Rady Miejskiej m.st. Warszawy, 10 VII 1920 r. [w:] Zwycięstwo 1920. Warszawa 
wobec agresji bolszewickiej, oprac. Marian Marek Drozdowski, Hanna Eychhorn-Szwankowska, 
Jerzy Wiechowski, Paryż, Editions Dembinski, 1990]

Wojsko polskie toczy śmiertelny bój z najazdem wroga, pragnącego nową 
pożogę wojny rozpalić na ziemi ojczystej. Ze wszystkich zakątków kraju dobiegają 
nas głosy, wzywające naród do wytężenia sił w walce o niepodległość i wolność 
Ojczyzny.

W tak ciężkiej a doniosłej dla państwa chwili Rada m.st. Warszawy wzywa 
wszystkich obywateli miasta bez względu na zawód, wyznanie i stanowisko, 
by spełniając swój obowiązek, bądź śpieszyli do szeregów walczących, bądź 
podejmowali wewnątrz kraju pracę, która wzmocni organizację społeczeństwa 
i państwa, a pomoże do odparcia wroga. Niech uczucie obywatelskie każdemu 
wskaże ofiarny wysiłek i miejsce, na którym dla wspólnego celu będzie mógł 
z największym pracować pożytkiem.

Patriotyczny lud naszej stolicy i całej Polsce przyświecał w takich chwilach 
przykładem zapału, karności i męstwa.

Do tego patriotyzmu odwołuje się dzisiaj Rada m.st. Warszawy, wierząc głęboko, 
że o żelazną pierś żołnierza polskiego, za którym stoi całe społeczeństwo, złamie się 
moc wroga.

Im więcej sił dzisiaj wytężymy, tym prędzej będziemy mogli dowieść światu, że 
demokratycznej Polsce obce są wszelkie zakusy zaborcze, tym prędzej uzyskamy 
upragniony pokój, oparty na zasadach sprawiedliwości, wolności i prawdy.

Do czynu, Obywatelki i Obywatele!

Rada m.st. Warszawy
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62. Ojczyzna w  niebezpieczeństwie: „Precz z  urazami, kiedy 
nad krajem zawisa groza, wszak idziemy bronić nie naszych 
wrogów wewnętrznych, tylko ziemi, której nikt z nas kochać nie 
przestanie”.

[Odezwa zarządu warszawskiej Gminy Żydowskiej z apelem o aktywny udział w obronie 
kraju, 11 lipiec 1920 [w:] Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, oprac. Marian 
Marek Drozdowski, Hanna Eychhorn-Szwankowska, Jerzy Wiechowski, Paryż, Editions 
Dembinski, 1990]

Wybiła ciężka godzina. Wróg wschodni, którego dłoń ciężką Polska odczuwała 
w ciągu stu z górą lat, znów stanął u wierzei kraju, chcąc je wywalić i ziemię naszą 
zwyczajem swoim zniszczyć w ogniu i utopić we krwi.

W ciężkiej tej godzinie świętym nakazem dla wszystkich nas jest wziąć broń 
do ręki i oddać się pod rozkazy naczelnego wodza. Tak czyniliśmy ongi w ziemi 
obiecanej, tak czynili na ziemi tej w latach powstań przodkowie nasi, tak uczynili 
bracia nasi w krajach koalicji, tak uczynimy dziś i my – młodzi i starzy!

Precz z urazami, kiedy nad krajem zawisa groza, wszak idziemy bronić nie 
naszych wrogów wewnętrznych, tylko ziemi, której nikt z nas kochać nie przestanie.

Czynem wspólnym, da Bóg ciemiężcę wschodniego odeprzemy.
Do broni!
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63. Ojczyzna w niebezpieczeństwie: „[...] walka o święte prawa 
ojczyzny, to zarazem walka w obronie chrześcijaństwa i drogiej, 
po przodkach odziedziczonej, wiary naszej ewangelickiej, 
albowiem protestantyzm znaczy tyle, co wolność.

[Odezwa Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego ,,Do braci ewangelików” z apelem 
o aktywny udział w obronie kraju [w:] Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, 
oprac. Marian Marek Drozdowski, Hanna Eychhorn-Szwankowska, Jerzy Wiechowski, Paryż, 
Editions Dembinski, 1990]

[…] Ojczyzna nasza w niebezpieczeństwie! Dzikie hordy barbarzyńców 
wschodnich stoją u wrót Polski, gotowe w każdej chwili zalać wraz z Polską Europę 
całą i zniszczyć dorobek pracy szeregu pokoleń. Jak za dawnych wieków, znowu 
w oczach naszych staje się Polska przedmurzem chrześcijaństwa i cywilizacji.

Wierna zawsze, a zwłaszcza w złotym wieku oświaty, tradycyjnym zasadom 
poszanowania praw jednostek, Polska wszystkim swoim obywatelom, bez różnicy 
wyznania i narodowości zapewniała możność najszerszego rozwoju swych 
odrębności, najbujniejszego możliwie życia. Taką też będzie i przyszła Polska 
zjednoczona, gdy zdołamy wywalczyć dla niej normalne warunki bytu państwowego. 
Albowiem nie dopuścimy zaprawdę do tego, bracia najmilsi, aby wiekopomne 
to dzieło sprawiedliwości dziejowej, jakim jest zmartwychwstanie i odrodzenie 
wielkiej niepodległej Polski, gdzieś, w odmętach anarchii zaprzepaszczeniu ulec 
miało. Nie zapominajmy, że walka o święte prawa ojczyzny, to zarazem walka 
w obronie chrześcijaństwa i drogiej, po przodkach odziedziczonej, wiary naszej 
ewangelickiej, albowiem protestantyzm znaczy tyle, co wolność.

Kochani bracia w Chrystusie! W pełnej powagi i grozy chwili dziejowej, jaką 
przeżywamy współcześnie, zwracamy się do was z gorącym wezwaniem serdecznym; 
niechaj wszyscy ewangelicy bez różnicy narodowości, czy to w b. Królestwie 
Polskim, czy na Śląsku Cieszyńskim, czy w b. Galicji, czy w dawnej dzielnicy 
pruskiej, czy gdziekolwiek bądź indziej, jak jeden mąż, dokoła Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej się skupią i na usługi Ojczyzny oddadzą mienie i życie; 
zapisując się na pożyczkę państwową polską i zaciągając się do szeregów polskiej 
armii ochotniczej.

Czyń każdy w swoim kółku, co każe duch Boży; toć chlubą i dumą jest naszą, że 
my, ewangelicy, tak wysoko cenimy spełnienie obowiązku obywatelskiego. Biada 
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temu, kto by się dzisiaj od spełnienia obowiązku miał uchylić! Uprzytomnijmy 
to sobie wszyscy, że ofiara, jaką obecnie składamy naszej umiłowanej, plon 
w przyszłości wyda stokrotny. Nie słowa zaś ważą dzisiaj na szali, lecz czyny. 
Bracia, uderzmy w czynów stal! Siły do walki natężmy wszystkie, a wywalczymy 
wolną, zjednoczoną Polskę i czynem tym złożymy zarazem świadectwo tej prostej 
prawdzie, że ewangelik w Polsce jest prawym obywatelem kraju, szczerze i gorąco 
miłującym swoją ojczyznę.

Pan zaś i Bóg nasz niechaj nam da słuch wytężony i otwarte oko. Niechaj 
w tych ciężkich czasach będzie ojczyzny naszej tarczą i opoką, światłością naszą 
i zbawieniem.

Prezes Konsystorza (podp[is]) J. Glass
Superintendent generalny (podp[is]) J. Bursche
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64. Ojczyzna w niebezpieczeństwie: „Tylko serce z głazu, tylko 
jakaś dusza zwyrodniała mogłaby nie zadrgać na ten okrzyk”.

[Odezwa weteranów 1863 r. do narodu z apelem o wsparcie armii gen. Józefa Hallera, 15 
lipiec 1920 [w:] Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, oprac. Marian Marek 
Drozdowski, Hanna Eychhorn-Szwankowska, Jerzy Wiechowski, Paryż, Editions Dembinski, 
1990]

Ojczyzna w niebezpieczeństwie! Taki okrzyk rozbrzmiewa dzisiaj po wszystkich 
ziemiach Polski w zaraniu jej zmartwychwstania!

Tylko serce z głazu, tylko jakaś dusza zwyrodniała mogłaby nie zadrgać na ten 
okrzyk i nie odczuć żywiołowej potrzeby poświęcenia wszystkich sił ku ratunkowi 
zagrożonej w swym bycie ojczyzny!...

Do broni! Do ofiarności! Do zgody bratniej! – oto jedyne hasła, które wobec 
niebezpieczeństwa muszą być jak najrychlej urzeczywistnione w spiżowych narodu 
czynach!

[…] Niech nas klęski obecne nie przerażają: dola i niedola – to siostry, a podług 
stoików ten tylko człowiek jest mężny, kto znosi niepowodzenia bez słabości i stawia 
czoło niebezpieczeństwu bez trwogi!

A że „biada tym, którzy dają ojczyźnie pół duszy”, więc: do broni, do ofiarności, 
do poświęcenia, do zgody bratniej, do czynów spiżowych, nieśmiertelnych niech rwą 
się dzisiaj wszystkie dzieci polskie spod sztandaru Orła srebrnopiórego, ku obronie 
umiłowanej, męczeńskiej macierzy naszej, ku ostatecznemu, da Bóg, unicestwieniu 
tego niebezpieczeństwa, które jej dziś zagraża.

My, stojący nad grobem weterani 1863 roku, nie mogąc, niestety, iść na front 
z bronią w ręku, oddaliśmy jednak do dyspozycji bohaterskiego twórcy i wodza 
umiłowanych przez naród „halerczyków” resztkę sił naszych i całą pełnię świętego 
ognia patriotyzmu, którego w sercach naszych ciężkie koleje życia i wiek sędziwy 
ani zgasić, ani osłabić nie zdołały.

Zgodnie z pragnieniem naszym, usankcjonowanym przez generała Hallera, 
zorganizowany już został w Warszawie Centralny Komitet Weteranów 1863 r. 
Obrony Narodowej i powstaną wkrótce takież komitety prowincjonalne, których 
zadaniem będzie: tworzenie kompanii ochotników imienia weteranów [19]63 roku 
i zbieranie ofiar na żołnierza polskiego.
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Zapisywanie ochotników i przyjmowanie ofiar odbywać się będzie codziennie 
od godz. 10 do 1 i od 5 do 7 w lokalu przy ulicy Trębackiej nr 9 (pierwsze piętro).

Prezes Komitetu Centralnego: J. A. Święcicki
Szef biura Komitetu Obrony Nar[odowej] Z. Bogalski
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65. Ojczyzna w  niebezpieczeństwie: „Niepodległość dziś 
zagrożona. Trzeba jej bronić. Trzeba całego wysiłku klasy 
robotniczej dla odparcia najazdu, dla uniknięcia zaboru”.

[Odezwa Wydziału Wojskowego CKW PPS w związku z agresją bolszewicką, 18 VII 1920 
[w:] Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, oprac. Marian Marek Drozdowski, 
Hanna Eychhorn-Szwankowska, Jerzy Wiechowski, Paryż, Editions Dembinski, 1990]

Polska Partia Socjalistyczna

Towarzysze i towarzyszki!
Najazd wojsk rosyjskich staje u wrót Polski. Armie polskie cofnęły się na zachód. 

Projektowany rozejm postawić może wojska rosyjskie u granic Rzeczypospolitej 
i gotowe one będą w każdej chwili przenieść w głąb kraju pożogę wojenną.

Nie myślcie, że przyniosą ze sobą nowe prawa dla polskiej klasy robotniczej 
i dla chłopów. „Biada zwyciężonym” to jest hasto wypisane od początku świata na 
sztandarach wszystkich armii zwycięskich, wszystkich narodów.

„Biada zwyciężonym”, to znaczy śmierć dla mężczyzn, gwałcenie kobiet, 
śmierć głodową dzieci, rabunek wszystkich środków wytwórczości, surowców, 
zboża, bydła, wszystkiego, co się da wywieźć, to znaczy panowanie bezprawia, 
panowanie brutalnej, pełnej pogardy dla słabych, siły, reprezentowanej przez pijaną 
zwycięstwem soldateskę, to znaczy zabór, to znaczy panowanie jednego narodu nad 
drugim, to znaczy utrwalenie panowania jednej uprzywilejowanej klasy wewnątrz 
narodu zwyciężonego i zwycięskiego.

Walkę klasową z polską burżuazją musi przeprowadzić aż do rozstrzygnięcia 
polska klasa robotnicza wyłącznie swoimi własnymi siłami. Wygra ją, jeżeli będzie 
od burżuazji silniejsza, przegrywać będzie dopóki będzie od niej słabszą. Obcy 
najazd najbardziej czerwonej armii, to nieprzemijająca fala wygłodzonych ludzi 
chcących się najeść, to ponowny zabór.

Niepodległość dziś zagrożona. Trzeba jej bronić. Trzeba całego wysiłku klasy 
robotniczej dla odparcia najazdu, dla uniknięcia zaboru. Interes klasy robotniczej 
i sprawa Niepodległości Polski powiązane są ze sobą tak silnie, że nie dadzą się 
od siebie oderwać. Kto w tej rozstrzygającej chwili wytworzy siłę, odeprze najazd 
i zawrze sprawiedliwy pokój, ten tą samą zorganizowaną siłą ujmie w Polsce władzę.

[…] Więc pokój! Ale pokój sprawiedliwy, bez zaborów, bez gwałtu, kryjącego 
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w sobie zarodki przyszłych wojen. Ani Litwa, ani Białoruś, ani Ukraina nie są 
rosyjskimi ziemiami. Narody tych ziem mają prawo stanowienia o swoim losie 
bez przymusu ani ze strony rosyjskiej, ani ze strony polskiej. A pokój zawarty pod 
protektoratem Anglii podsyca żądze imperialistyczne Rosji.

Rząd sowiecki chce pozyskać rosyjską burżuazję blichtrem odbudowania 
zaborczej Rosji w granicach szerszych niż była za caratu Mikołaja II!

Pisma partii rządzącej w Rosji zioną jadem nienawiści przeciw Polsce. 
Przechwalają się, że pokój podyktują na gruzach Warszawy. Że zostawią załogi dla 
ochrony utworzonego przez siebie powolnego Rosji rządu komunistów, a zarazem 
dla dopilnowania wywiezienia żywności, bydła, surowców, maszyn, soli i taboru 
kolejowego. Od waszej stanowczości i woli, od waszej ofiarności zależy, czy rozejm 
i rokowania skończą się pokojem sprawiedliwym, czy dalszą wojną. Chcecie mieć 
pokój sprawiedliwy, zabezpieczający Niepodległość, musicie wrogowi okazać siłę 
narodu, jego hartowną wolę do obrony przed najazdem i zaborem.
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66. Ojczyzna w niebezpieczeństwie: „Dziś niema wyboru: albo 
walka do ostateczności, zwycięstwo i  wolność albo sromotna 
niewola”.

[Odezwa prezydenta Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa do mieszkańców 
Warszawy w związku z agresją bolszewicką, 6 sierpień 1920 [w:] Zwycięstwo 1920. Warszawa 
wobec agresji bolszewickiej, oprac. Marian Marek Drozdowski, Hanna Eychhorn-Szwankowska, 
Jerzy Wiechowski, Paryż, Editions Dembinski, 1990]

Warszawa, dn. 6 sierpnia 1920 r.
Obywatele stolicy!

Wróg znajduje się o kilkadziesiąt wiorst od Warszawy. Nad stolicą państwa 
polskiego zawisło groźne niebezpieczeństwo. Czy macie czekać bezdusznie? Czy 
macie ugiąć się jako niewolnicy.

Przenigdy! Bohaterski zawsze Lwów, który dla obrony granic państwa wysłał 
tysiące ochotników, w chwili niebezpieczeństwa stanął cały pod bronią. Warszawa, 
która ma także karty chlubnej walki z najeźdźcą, musi zrobić to samo, musi 
rozgorzeć płomiennym przykładem czynu! Do obrony stolicy stanąć muszą wszyscy 
obywatele!

Stanąć muszą wszyscy do szeregu! Czas najwyższy skończyć ze słowami, 
skończyć z patriotycznym frazesem!

Nadszedł czas twardego czynu! Karność i męski spokój muszą być zachowane! 
Stolicy wrogowi oddać nie wolno i nie oddamy! Dziś nie ma wyboru: albo walka do 
ostateczności, zwycięstwo i wolność, albo sromotna niewola.
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67. „[…] nastrój powszechny moich współwyznawców 
streszcza się w haśle: z Polską i dla Polski”.

[Adam Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego z 1920 r., 
Łomianki, LTW, 2007]

[...] W tej chwili do biura p. wiceprezydenta [Juliana] Obirka wchodzą dwaj jego 
koledzy: wiceprezydent dr [Leonard] Stahl (Narodowa Demokracja) i wiceprezydent 
dr [Filip] Schleicher (grupa Żydów asymilatorów). Obaj wiceprezydenci przychodzą 
do zastępcy prezydenta z propozycją natychmiastowego zwołania posiedzenia Rady 
Miasta, w celu uchwalenia deklaracji co do losów politycznych Lwowa i Galicji 
Wschodniej.

– Ta sprawa nie może być przedmiotem międzynarodowych przetargów, nie 
może się nawet stać tematem dyskusji w Spa, Londynie czy w Paryżu. Wschodnia 
Małopolska jest integralną częścią Rzeczypospolitej i Rada stołeczna ziemi musi 
dać temu wyraz! – objaśnia mi dr Stahl.

– Oto widzi pan, że nie nadużywałem słowa, gdym mówił o naszej jednomyślności 
w tej sprawie! – zwraca się do mnie p. prezydent Obirek. – A mówiliśmy potem 
o kwestii żydowskiej. Myślę, że p. wiceprezydent, dr Schleicher, jest jeszcze bardziej 
uprawomocniony do zabrania głosu w tej sprawie.

Dr Schleicher z całą uprzejmością daje mi wyjaśnienia:
– Zwrócić należy przede wszystkim uwagę, że Lwów i Wschodnia Małopolska 

nie znają tego odłamu Żydów, który w b. Kongresówce nazywa się odłamem 
nacjonalistów i który najbardziej dyskredytuje zagadnienie żydowskie w ramach 
państwowości polskiej. Poza partiami radykalnymi, jak „Bund”, ludność żydowska 
grupuje się u nas bądź w odłamie ortodoksów, bądź syjonistów, bądź wreszcie 
asymilatorów. Nie będę wchodził w odcienia opinii trzech tych grup politycznych; 
mogę natomiast zaświadczyć, że nastrój powszechny moich współwyznawców 
streszcza się w haśle: z Polską i dla Polski. Właśnie w dniu wczorajszym deputacja 
ludności żydowskiej udała się do dowódcy generalnego okręgu lwowskiego, 
generała Lamezana [Roberta Lamezan de Salins], by mu złożyć uroczystą 
deklarację w tej mierze, a przy tej sposobności wręczyła mu półtora miliona marek, 
z zebranych doraźnie składek na rzecz armii ochotniczej. Dalsze składki w toku. 
W dniu jutrzejszym w templu odprawiamy nabożeństwo i modły za pomyślność 
oręża polskiego. W szeregach ochotniczych znajdzie pan niejednego Żyda. Proszę 
mi uwierzyć, że ludność żydowska Lwowa nie chce w tej chwili znaleźć się poza 
nawiasem powszechnego polskiego wysiłku obrony.
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68. „[...] złowrogie pytanie: czy ocalejemy?”.

[Adam Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego z 1920 r., 
Łomianki, LTW, 2007]

Struchnienie przechodzi przez naród Polski. Więc nie obronimy się? Oczy 
narodu zwracają się w stronę żołnierza. I tu dopiero ostateczne dno rozpaczy. 
Jakiż bowiem był stan naszej armii? Dziś, kiedy wszystko już się naprawiło, kiedy 
lipcowa niedola wojenna nasza należy już do niepowrotnej przeszłości, kiedy pułki 
Rzeczypospolitej na nowo są wojskiem, budzącym podziw świata, dziś wolno już 
powiedzieć otwarcie całą prawdę.

Lipcowa armia nasza przedstawiała obraz taki, jaki przedstawiałaby każda 
armia, złożona przeważnie z rekruta, a wystawiona na groźbę pośpiesznego odwrotu 
na przestrzeni kilkuset wiorst: była to armia w stanie zupełnego rozstroju. Nie ma 
takiego wojska, które by pod wtór orkiestry, ceremonialnym marszem wędrowało 
wśród bezustannych osaczeń od Kijowa pod Dęblin i od Połocka pod Płock. 
Odwrót, pozbawiony z natury rzeczy podstawowych praw łączności bojowej, 
odwrót, uniemożliwiający normalną dostawę żywności, zmęczenie, przechodzące 
siły ludzkie, głód, rany, ciągłe niebezpieczeństwo i doprowadzające do rozpaczy 
poczucie klęski – to wszystko ze wspaniałej, znakomitej armii naszej uczyniło przez 
dwa miesiące luźną masę straceńców. Zaczęła się szerzyć dezercja, powstał popłoch. 
Wczorajszy bohater dziś naraz nie dotrzymywał pola, rzucał karabin, uciekał.

A obok tego stanu moralnego – choroby fizyczne: czerwonka, tyfus. Choroby 
fizyczne, wyczerpanie, poczucie klęski i nie lepsze od tego wszystkiego: wieści 
z kraju.

Kraj, jakby sobie poprzysiągł, by dopomagać w klęsce.
Hańba naszego młodego życia niepodległego: paskarstwo miejskie i wiejskie, 

doszło w swej ohydnej zmowie do jakiejś potworności. U dołu – w warstwach 
pracujących istne zaślepienie, objawiające się w bezrobociu. Po wsiach, wśród 
rolników, a zwłaszcza wśród bezrolnych, głucha agitacja na rzecz bolszewików 
i podziemne podjudzanie przeciwko uchwalonym poborom wojskowym. U góry, 
w rządzie i w sejmie – niezgoda.

A pozycja nasza międzynarodowa?
Nikomu nie było tajne, że Niemcy oczekują niecierpliwie wzięcia Warszawy. 

Wzięcie Warszawy ma się stać hasłem wybuchu germańskiego w Gdańsku i na 
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Śląsku Górnym. Te dwa punkty, najbardziej bolące, miały na zawsze odpaść od 
Polski. Triumfująca hakata głosi wprost, że zwycięska bolszewia zagarnie dla siebie 
b. Królestwo Kongresowe i wschodnią Małopolskę, dawny zabór pruski wróci 
Niemcom, a Małopolska Zachodnia przypadnie... Czechom.

Okólni sąsiedzi nasi już przygotowywali nowe rozbiory. O końcu państwowości 
polskiej mówiło się, jako o rzeczy nieubłaganie koniecznej.

Czy inaczej rzecz stawiano w gabinetach Ententy? Polityka Anglii, neutralność 
Włoch, stanowisko gabinetu belgijskiego w sprawie przewozu broni do Polski 
aż nadto wyraźnie dawały nam do zrozumienia, że jesteśmy bankrutem, któremu 
pomagać byłoby rzeczą niepraktyczną i – kto wie – może nawet szkodliwą.

Jedna jedyna Francja stanęła u naszego boku, jako przyjaciele Francuzi! Stare 
nasze przysłowie mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w nieszczęściu. 
W lipcowym i sierpniowym nieszczęściu naszym poznaliśmy waszą przyjaźń.

Z wyjątkiem Francji, Europa pogodziła się z widmem naszych nowych 
rozbiorów. Od stanowiska Europy, od przymierza z bolszewią robotników 
angielskich, belgijskich i włoskich, od wyciągniętych ku sobie rąk Moskwy i Berlina 
gorszymi były podówczas te godziny, kiedy w nas samych powstawała rozpacz. 
Ludzie spotykali się ze sobą i bez słowa patrzyli sobie w oczy; bez słowa, bo we 
wzroku swoim wyczytywali złowrogie pytanie: czy ocalejemy? Czy ostoimy się 
jako państwo?

A zza kordonu wojsk bolszewickich, z okolic zajętych przez armię czerwoną 
przekradały się wieści piekielne: pożary, grabieże, morderstwa, krwiożercze 
sądy czerezwyczajki, zabójstwa obywateli wiejskich bez sądu, za to jedynie, że 
są właścicielami większej własności. Mordowanie księży. Pastwienie się nad 
kobietami. […]
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69. „[…] a przecież znajdują się jeszcze czasem tacy biedacy 
z nalewkowskiego getta, którzy chcą za wszelką cenę iść do polskiej 
kawalerii...”.

[Zdzisław Kleszczyński, Czerwony teatr [w:] Cwałem, galopem. Opowieści z wojny polsko-
bolszewickiej, wybór i posłowie Bohdan Kubicki, Sopot, Oficyna Wydawnicza „Modem”, 1990]

[...] Byliśmy bowiem rozebrani do naga i pisano nam na plecach dla większej 
szybkości procedury cyfry kolejne...

– Miły Boże! O taki sam drobiazg wybuchła za czasów niemieckiej okupacji 
mała rewolucja w Rypińskiem czy Płockiem, nie chciały harde polskie chłopy 
pozwolić, żeby im pludraki wypisywały na plecach tabliczkę mnożenia...

Teraz jednak nikt się nie obrażał.
Paradowaliśmy jak rajscy święci, trzymając oburącz dolną garderobę i dając 

jedyne w swoim rodzaju widowisko kucharkom i młodszym z przeciwka.
Z pierwszej izby do drugiej, z drugiej do trzeciej. Jakimś korytarzem o woni do 

tego stopnia wojskowej, że aż się słabo robiło – znowu do pierwszej sali. Kolejka 
stolików, przy których spoceni i utytłani w atramencie podoficerowie i pisarze 
komisyjni notowali pilne personalia, lata, kwalifikacje zawodowe, potrzebne 
i niepotrzebne szczegóły osobiste...

Okulista też tam był. Drżałem, że zakwestionuje moje dziewięć dioptrii i pośle 
mnie do diabła...

Ale badanie ograniczało się, jakem skonstatował, do stereotypowego pytania:
– Pan dobrze widzi? Każdy naturalnie odpowiadał, że widzi świetnie. A więcej 

nie wybredzano. Bo – bolszewicy podchodzili już pod Białystok...
Były chwile bardzo osobliwe. Zapisał mi się w pamięci pewien starozakonny 

obywatel, który chciał koniecznie do kawalerii. Pokraczny, niski, z zapadniętą 
piersią, niesamowicie owłosiony, starszawy jakiś człeczyna, może krawiec? Może 
kamasznik?

– Na ochotnika?
I zamyśliłem się mimo woli nad dziwnym fenomenem, któremu jest na imię: 

Polska.
Pomyślałem, że tysiące głupców wyłażą ze skóry, żeby ten kraj wszystkim 

doszczętnie obrzydzić, zohydzić... Tysiące idiotów wyjmują zeń drobne śrubki 
i mutry, flansze i pakunki, demontują, rozbierają, rozkładają... Inni znów kradną 
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fundamenty, cegła po cegle... Szarpie się, plwa i intryguje belle alliance israélite – 
a przecież znajdują się jeszcze czasem tacy biedacy z nalewkowskiego getta, którzy 
chcą za wszelką cenę iść do polskiej kawalerii...

Czymże jest wobec tego patriotyzm moich szanownych kolegów, którzy 
postanowili służyć w propagandzie, w biurach, w sztabach. Którzy chcą informować... 
pisać odezwy... rysować plakaty... karykatury...?

Co ja znaczę? Co my znaczymy? Każdy ma przecież tyle do stracenia: tradycję 
głęboką, jak ocean... Język ukochany, jak własne nazwisko... Ziemię, nieraz bardzo 
bogatą i niepospolicie piękną... Sztukę, porywającą w niebo...

Ten śmieszny człowiek?
Upał. Jesteśmy półnadzy, a przecież oblewamy się gorącym potem. Wodzą 

nas od Annasza do Kaifasza. Od stołu z dokumentami, do drewnianej gilotynki, 
spadającej na ciemię. Stamtąd do jakiejś wagi...

Wreszcie koniec; Hołubiec i podziękowanie. Zostaliśmy, z paru wyjątkami, 
przyjęci.
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70. „Ofiaruj swoją pracę dla polskiego żołnierza, jeżeli nie 
możesz iść na front”.

[„Gazeta Wojenna. Jednodniówka”, 11 VIII 1920. Cyt. za: Czesław Miłosz, Wyprawa 
w dwudziestolecie, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2000]

Dziewięć obowiązków każdego Polaka
1. Wstąp do armii ochotniczej – jeżeli jesteś zdolny do noszenia broni.
2. Ofiaruj swoją pracę dla polskiego żołnierza, jeżeli nie możesz iść na front.
3. Spełniaj dwa razy sumienniej swoje obowiązki codzienne, jeżeli okoliczności 

nie pozwolą ci iść na front albo do pracy wojskowej pomocniczej. Na każdym 
posterunku jesteś żołnierzem Polski.

4. Złóż ofiarę na armię ochotniczą w naturze i w pieniądzach.
5. Dodawaj otuchy i dobrego ducha swojej rodzinie i swoim znajomym. Jedna 

chwila zwątpienia w duszy Polaka – równa się przegranej bitwie.
6. Zapisz się do Czerwonego Krzyża.
7. Kup Pożyczkę Obrony i Odrodzenia Polski.
8. Pamiętaj przynajmniej o jednym żołnierzu na froncie, posyłaj mu pieniądze 

i bieliznę.
9. Uświadamiaj opieszałych i obojętnych o konieczności spełnienia tych 

obowiązków.
Ci, którzy dziś tych obowiązków nie spełnią – zgubią Ojczyznę, a z nią samych 

siebie.
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71. Śmierć ks. Skorupki.

[Adam Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego z 1920 r., 
Łomianki, LTW, 2007]

[...] Bo odtwórzmy sobie wyobraźnią ten obraz. Bolszewicy idą od Radzymina, 
na ostatni, jak im się zdawało, bój o Warszawę. Naraz niespodziewanie od Jabłonny 
zagradza im drogę grupa generała Żeligowskiego. Bolszewicy rzucają się z furią 
na jego oddziały, z tym większą furią, że dywizja nasza jest nikłą siłą wobec ich 
przewagi, tym większa więc pewność, że się ją natychmiast zgniecie. Generał 
Żeligowski, jego sztab, jego bezpośredni wykonawcy: generał Rządkowski, płk 
Burhardt i wszyscy oficerowie czują, że na ich męstwie i na męstwie żołnierza 
zawisł los Warszawy.

Rzucają się w bój z całą świadomością, że ten bój, to „być albo nie być” stolicy. 
Wtedy to, w tej historycznej godzinie kapelan wojskowy, śp. ks. Ignacy Skorupka, 
odczuwa, że nikomu, kto tu jest, nie wolno nie być bohaterem.

Nawdziewa na ramiona znak swojej służby: stułę kapłańską, bierze w dłonie 
krzyż i krzyżem tym tylko uzbrojony, wkracza w czołgające się po polu tyraliery, 
idzie wyniosły z krucyfiksem wzniesionym ponad głową, by zewsząd, jak najdalej 
widziano, że Chrystus umęczony maszeruje, jak prosty żołnierz, z polskimi 
rycerzami. Przed nim grad kul karabinowych, ulewa kulomiotów, raz po raz wali 
przed nim i obok niego szrapnel bolszewicki, granaty wyrywają mu drogę spod nóg, 
a on, modlitwą i wiarą już uniesiony tam, w górę, do Stwórcy – a tu jedno już tylko 
imię, imię Polski mający w pamięci, kroczy żywy, ucieleśniony posąg heroicznego 
obowiązku.

Jest już w kurzawie takiej kul, że nie widać go spoza niej, tylko w słońcu błyszczy 
krzyż nad głową jego i tym, co padają, krzyż ten pokazuje drogę do nieba: tam się 
za chwilę znajdziecie. Tym, co jeszcze żyją, krzyż księdza Skorupki przypomina, za 
co walczą. Więc wzrasta nieugiętość obrońców: za Boga i za Ojczyznę! Podwajają 
się siły, utysiąckrotnia się ich wola zwyciężania. Aż nareszcie kula nieprzyjacielska 
zabija świętego kapłana. Któż podejmie się opisać, co na ten widok powstaje 
w sercach żołnierza?! Ile się zrodziło żądzy odwetu, pokarania wroga za ten zgon 
przejasny?!

Rzucili się na walącą chmurę bolszewicką – i zwyciężyli!! Przełamali dywizje 
czerwonogwardzistów, odrzucili je z powrotem na Radzymin, odebrali miasto, 
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wyparli aż na Liwiec – i pędzą przed sobą bez przerwy.
Na polu pozostał, pełen nieśmiertelnej chwały, trup księdza Ignacego Skorupki. 

To miejsce jest uświęcone. I jak najprędzej na miejscu tym stanąć powinien kamień 
jak najprostszy, a na nim wyryty opis tego, czego pokolenia następne śmiercią swoją 
nauczył kapłan-bohater: „Czyń wszystko, co twym obowiązkiem, aż do męczeńskiej 
śmierci, gdy trzeba”.
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72. Uderzenie Piłsudskiego.

[Józef Piłsudski, Rok 1920 [w:] idem, Pisma zbiorowe, t. 7, Warszawa, Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1990 (reprint wydania z 1937–1938)]

[...] Dn. 15-go sierpnia wiadomości z Warszawy brzmiały nieco bardziej 
uspokajająco, lecz wszystkie walki świadczyły że nacisk nieprzyjaciela coraz 
bardziej się zwiększa zarówno w okolicach Radzymina, jak i na północ od Warszawy, 
w okolicach Modlina. Natomiast na południu zaczęła się rozwijać praca konnej 
armii Budiennego, pod którego naciskiem 6-ta nasza armia zaczęła się wycofywać 
w kierunku Lwowa.

Dn. 16-go rozpocząłem atak, o ile w ogóle atakiem nazwać to można. Lekki 
i bardzo łatwy bój prowadziła przy wyjściu tylko 21-sza dywizja, która nie wiadomo 
po co parę dni temu, uszkodziwszy most, cofnęła się z Kocka, a teraz musiała 
w bród forsować Wieprz, by Kock znowu odbierać. Inne dywizje szły prawie bez 
kontaktu z nieprzyjacielem, gdyż nieznacznych potyczek w tym czy innymi miejscu 
z jakiemiś małymi grupkami, które natychmiast po zetknięciu się z nimi rozpraszały 
się i uciekały, kontaktem nazwać bym się nie ośmielił. Cały dzień spędziłem 
w samochodzie głównie przy 14-ej lewoskrzydłowej dywizji, zbierając ciągle dane 
i wrażenia swoje oraz mych podwładnych. Nie mogę nie powiedzieć, że tego dnia 
wieczorem, gdy wszystkie już dywizje przebiegły po dobrych trzydzieści kilka 
kilometrów ku północy, główną zagadką, którą chciałem sobie rozstrzygnąć, była 
tajemnica tak zwanej mozyrskiej grupy. Właściwie nie było jej wcale, oprócz 57-ej 
dywizji; lecz taki wynik rozumowań przeczył najzupełniej dotychczasowym przez 
miesiąc cały wykuwanym z dnia na dzień wrażeniom, jakie posiadałem. Przecież 
była to jakaś apokaliptyczna bestia, przed którą cofały się przez miesiąc liczne 
dywizje. Wydawało mi się, że śnię. Jako wynik, do którego doszedłem, był pogląd, 
że czeka mnie gdzieś jakaś zasadzka. Lewo-skrzydłowa 14-ta dywizja, minąwszy 
swobodnie Garwolin, już od południa właściwie weszła w sferę działania lewego 
skrzydła 16-ej armii sowieckiej, atakującej Warszawę. Miałem bowiem wiadomość, 
że pod Górą Kalwarią miała ta armia forsować Wisłę, a od Karczewa i Wiązowny, 
o których pisały depesze, że są atakowane, straże przednie 14-ej dywizji stanęły dn. 
16-go o niecałe 20 czy 25 kilometrów. A nieprzyjaciela nie było. Kazałem wieczorem 
całej 2-ej dywizji legionowej, oswobodzonej od zadania, skupić się natychmiast 
w Dęblinie i być jakąś rezerwą przy tylu tajemnicach, grożących zewsząd jakimiś 
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zasadzkami. Gdzieś jednak musiała być mozyrska, dotąd zwycięska grupa, gdzieś 
także 16-ta armia, atakująca Warszawę.

Dzień 17-go sierpnia nie przyniósł mi żadnego wyjaśnienia tych zagadek. 
Szukałem go teraz na prawym skrzydle. Spędziłem znowu dzień cały w samochodzie, 
szukając śladów tajemnicy i choć pozoru zasadzek. Dobrze po południu zastałem 
w Łukowie dowódcę 21-ej dywizji wraz z jego sztabem, festynującego wesoło po 
tak wspaniałym marszu. Gdy dowódcy brygad i niektórych pułków mnie otoczyli 
przy stole, wszyscy w jeden głos twierdzili, że właściwie nieprzyjaciela nie ma 
i z zapałem mi opowiadali, jak cała ludność spieszy im z pomocą. Tak więc, gdy 
jakaś grupka nieznaczna nieprzyjaciela chce stawiać opór, to nieledwie baby 
z cepami i chłopi z widłami spieszą sekundować naszym góralom, gdy ci boso 
w tyralierze idą do ataku. Straż przednia górskiej dywizji zatrzymała się na pół drogi 
pomiędzy Łukowem a Siedlcami. Kazałem zaraz prowadzić dalej atak na Siedlce, 
licząc, że może w tym centralnym punkcie znajdę jakieś rozwiązanie tajemnicy 
mozyrskiej grupy. Dalej ze wschodu wiedziałem, że 1-sza legionowa, wyprzedzając 
wszystkich, strażami przednimi osiągnęła już Białą i Międzyrzec, jeszcze dalej 
zatrzymana w biegu 3-cia I legionowa rozbiła 58-mą sowiecką dywizję i szła, prąc 
ją przed sobą, ku Włodawie i Brześciowi. Gdym pod wieczór wracał ku zachodowi 
po pięknej szosie od Łukowa w stronę Garwolina i minąłem okolice Żelechowa, 
gdzie spotkałem tyły 16-ej dywizji, idącej na Kałuszyn, wydawało mi się, że jestem 
gdzieś we śnie, w świecie zaczarowanej bajki. Nie rozumiałem właściwie, gdzie 
jest sen, a gdzie prawda. Czy śniłem wtedy, gdy jakaś zmora dusiła mnie jeszcze tak 
niedawno swą nieprzepartą siłą ustawicznego ruchu, zbliżającego potworne łapy do 
śmiertelnego ścisku gardła, czy śnię teraz, gdy pięć dywizji swobodnie i bez oporu 
przebiega śmiało te same przestrzenie, które jeszcze tak niedawno w śmiertelnej 
trwodze odwrotu oddawały nieprzyjacielowi? Pomimo iż sen mógł być radosny, 
nie mógł się wydawać wtedy realnym. Miesiąc cały sugestii, sugestii przemocy, nie 
chciał mijać. Sen radości nie mógł być realnym! Pod tymi wrażeniami przyjechałem 
wieczorem do Garwolina. Pamiętam, jak dziś, tę chwilę, gdy pijąc herbatę obok 
przygotowanego do snu łóżka, zerwałem się na równe nogi, gdym wreszcie usłyszał 
odgłos życia, odgłos realności, głuchy grzmot armat, dolatujący gdzieś z północy. 
Więc nieprzyjaciel jest! Więc nie jest on jakąś ułudą! Wstyd mój za lęk i strach, 
który miałem ongiś przed potworną zmorą, co zaczęła mi się wydawać jakąś dziką 
tylko fantasmagorią, nie był nieracjonalnym i bez powodów! Nieprzyjaciel był 
i świadczyła o nim muzyka boju na północy. Jeszcze ułożywszy się do snu, raz 
po raz głowę z poduszki unosiłem, by sprawdzić swoje wrażenie. Głuchy odgłos 
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armat miarowo, zwolna wstrząsał powietrze, mówiąc mi o boju, prowadzonym 
bez nerwów, spokojnie, ze spokojnie odbijanym taktem. Gdzieś koło Kołbieli, czy 
trochę dalej, biła się w nocy moja 14-ta dywizja. Obliczyłem sobie szybko, że nawet, 
jeśli bój nie będzie miał chwilowego powodzenia i może 14-ta dywizja się cofnie, 
odciąży jednak swym bojem zagrożoną Warszawę, a ja nazajutrz zdążę podciągnąć 
do miejsca boju 2-gą legionową z Dęblina i sąsiednią 16-tą dywizję od wschodu.

Dn. 18-go, gdym rano zerwał się ze snu, armaty już nie grały; była zupełna 
cisza. Zdecydowałem się zaraz pojechać sprawdzić sytuację. Nigdy nie zapomnę 
dziwnego wrażenia, gdym bez żadnych przeszkód przyjechał do Kołbieli i zastał 
w dworku przy szosie tylko tyły 14-ej dywizji i wiadomość o tym, że dywizja ta bój 
w nocy toczyła i ruszyła pospiesznym marszem już do Mińska, by zgodnie z moim 
rozkazem być o świcie trzeciego dnia na szosie brzeskiej. Gdzież więc jest 16-ta 
armia? Gdym jechał do Mińska, świadczyły o niej armaty, zostawione bez zaprzęgów 
i bez obsługi w polu, świadczyły o niej dość liczne trupy ludzi i koni obok szosy, 
świadczyła wreszcie ludność, która z zachwytem opowiadała mi, zatrzymując auto, 
gdy mnie poznawano, że »bolszewiki« uciekały w bezładzie i w popłochu w różne 
strony. [...]



73

165

Materiały dla 
nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

73. Decydujące dni.

[Kronika Bitwy Warszawskiej 6–29 VIII 1920 r. wg komunikatów Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego opracowana przez kpt. Stefana Pomarańskiego [w:] Zwycięstwo 1920. 
Warszawa wobec agresji bolszewickiej, oprac. Marian Marek Drozdowski, Hanna Eychhorn-
Szwankowska, Jerzy Wiechowski, Paryż, Editions Dembinski, 1990]

[...]
15 VIII 1920 r.
Kontrakcja naszej armii północnej w dalszym ciągu ma przebieg pomyślny. 

Ilość jeńców, wziętych w rejonie Sochocina, wzrosła do 600. Poza tym oddziały 
nasze zdobyły 120 wozów z amunicją oraz 80 z prowiantami.

Z uznaniem podkreślić należy świetne zachowanie się naszej jazdy, składającej 
się prawie wyłącznie na tym odcinku z elementu ochotniczego.

W rejonie Warszawy dn. 14 bm. nieprzyjaciel atakował uporczywie odcinek 
Zegrze – Radzymin – Okuniew – Leśniakowizna. Do silnego napięcia dochodziły 
walki pod Radzyminem, który parokrotnie przechodził z rąk do rąk.

Dnia 15 bm. w południe po ostrej walce Radzymin został ostatecznie przez nas 
opanowany. Nieprzyjaciel poniósł ciężkie straty w zabitych i rannych.

Oddziały nasze odniosły również szereg poważnych sukcesów w rejonie Chełma 
i Hrubieszowa. [...] W krwawych walkach z przeprawą pod Dubienką polegli 
śmiercią walecznych dowódca ochotniczego pułku 207 piechoty, major Drojowski 
Wacław i adiutant tego pułku, porucznik Vorbrott Wacław.

Na południu nieprzyjaciel zdołał opanować Sokal. Opuszczenie Brodów odbyło 
się w zupełnym porządku, po uprzednim wywiezieniu sprzętu kolejowego.

16 VIII 1920 r.
Front północny: Zapoczątkowana przez generała Sikorskiego kontrakcja naszej 

armii północnej, pomimo bardzo trudnych warunków, rozwija się w dalszym ciągu 
nader pomyślnie.

Nie bacząc na ciężkie straty i zacięty opór przeciwnika, który przeciwstawił 
naszym siłom w tym rejonie aż 10 dywizji, oddziały armii północnej na całej 
linii posuwają się naprzód. Dziś odzyskano po ciężkich walkach Ciechanów. 
Nieprzyjaciel w poszczególnych punktach rozpoczął gorączkowy odwrót. Lotnicy 
nasi, których współdziałanie daje świetne rezultaty, ostrzeliwują cofające się 
kolumny przeciwnika, potęgując w nich popłoch. Liczba jeńców znaczna.

Rezultaty te dają się już odczuwać nader dodatnio w armii naszej broniącej 
stolicy. Nacisk od północy w kierunku na Zegrze i Dembe osłabł bardzo znacznie.
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Gwałtowne walki natomiast miały miejsce w ciągu całego dnia wczorajszego 
i dzisiejszego w rejonie Radzymina, oraz na odcinku południowym przyczółka, 
bronionym przez dzielne wojsko poznańskie. Oddziały nasze pod Radzyminem, 
prowadzone osobiście przez generałów Rządkowskiego i Żeligowskiego, oraz 
pułkownika Burhardta, parokrotnie przechodziły do walki wręcz, paraliżując 
całkowicie ataki nieprzyjaciela. W rezultacie, nie tylko że zdołano utrzymać w całości 
nakazaną linię obronną, lecz w poszczególnych punktach samorzutnie posunięto się 
nawet naprzód. Zdobyto znaczniejszą liczbę jeńców i ujęto dowódcę brygady oraz 
komisarza bolszewickiego. Ze szczególnym uznaniem należy podkreślić bohaterską 
śmierć księdza Ignacego Skorupki, kapelana z 8-ej dywizji piechoty, który w stule 
i z krzyżem w ręku przodował atakującym oddziałom. Front środkowy: W dniu 
dzisiejszym armie frontu środkowego rozpoczęły kontrofensywę w większym stylu 
pod bezpośrednim kierownictwem Naczelnego Wodza. Po gwałtownym marszu 
ponad 40 km z linii Wieprza, już w południe oddziały 14-ej dywizji osiągnęły 
Garwolin, osadzając w ten sposób nieprzyjaciela, który pod Maciejowicami 
próbował przeprawić się przez Wisłę. Zdobycz już dotychczas znaczna.

Prawe skrzydło 4-ej armii, przełamując opór nieprzyjaciela pod Kockiem, 
zdobyło jedno działo, 14 karabinów maszynowych i około 200 jeńców. Armie 
postępują w walkach szybko naprzód. [...]

17 VIII 1920 r.
Front północny: Czołowe oddziały jazdy nieprzyjacielskiej, przeznaczone przez 

dowództwo sowieckie do sforsowania Wisły, napotkały na zdecydowany opór 
załogi Włocławka, która wszystkie ataki odparła. Widząc bezskuteczność swoich 
wysiłków, nieprzyjaciel zbombardował miasto. Szereg budynków, w tej liczbie 
katedra i pałac biskupi, mocno ucierpiały.

Korzystając ze słabej obsady Pomorza, czołowe oddziały bolszewickie dotarły 
również do Lidzbarka i Działdowa, natrafiając wszędzie na żywy współudział ze 
strony ludności niemieckiej.

Kontrakcja, prowadzona z rejonu Modlina przez generała Sikorskiego, napotyka 
zaciekły opór przeciwnika. Stwierdzono, że masy piechoty bolszewickiej zmuszone 
są do walki przez komunistów, stosujących system bezwzględnego terroru. Niemniej 
jednak akcja nasza rozwija się pomyślnie. Dziś zdobyto Serock. Zdobycz ostatnich 
dni sięga cyfry 2000 jeńców, kilkudziesięciu karabinów maszynowych oraz dużej 
liczby taboru.

Na pozycjach obronnych stolicy ataki nieprzyjaciela w dalszym ciągu pozostały 
bez skutku. W walkach z dnia 16-go bm. oddziały dywizji litewsko-białoruskiej 
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rozbiły pod Radzyminem pułki 185 i 186 piechoty sowieckiej, biorąc 7 karabinów 
maszynowych, trzy jaszcze z amunicją oraz jeńców. Oddziały 10-ej dywizji zdobyły 
4 działa, 8 karabinów maszynowych i znaczną ilość jeńców.

W związku z ofensywą naszych armii środkowego frontu prawe skrzydło 
przyczółka warszawskiego przeszło w dniu dzisiejszym do akcji zaczepnej. Czołowy 
atak przy użyciu czołgów doprowadził około południa do zajęcia miejscowości 
Dembe Wielkie. Oddziały nasze posuwają się dalej na Mińsk Mazowiecki. Front 
środkowy: Na całym froncie od Wisły do Bugu oddziały nasze z nadzwyczajnym 
impetem i brawurą posuwają się naprzód, pędząc przed sobą nieprzyjaciela, 
uciekającego w zupełnym nieładzie i popłochu. Dywizja generała Konarzewskiego, 
której czołowe oddziały docierają do Mińska Mazowieckiego, rozbiła całkowicie 
171-ą brygadę sowiecką oraz części 8-ej dywizji sowieckiej [...]. Dzielne oddziały 
pomorskie i podhalańskie dziś w południe opanowały Łuków. Nieprzyjaciel szybko 
wycofuje się w kierunku na Siedlce i Ciechomin, pozostawiając w naszym ręku 
bogate trofea. Lotnicy nasi wszędzie stwierdzili przyśpieszony odwrotowy ruch 
drogowy taborów nieprzyjacielskich.

Na południowym odcinku wojska generała Rydza-Śmigłego zadały zupełną 
klęskę 58-ej dywizji nieprzyjacielskiej. Dzięki szybkiemu dotarciu naszych wojsk do 
linii Bugu i mocnemu obsadzeniu Włodawy i Hańska, dywizja ta została pozbawiona 
drogi odwrotu. Uchodząc w panicznym popłochu, oddziały bolszewickie wpadały na 
poszczególne oddziały 3-ej dywizji Legionów, natrafiając wszędzie, nie wyłączając 
oddziałów taborowych, na zdecydowany opór. Po dłuższych walkach nieprzyjaciela 
zupełnie rozgromiono. Zdobycz wynosi: 26 karabinów maszynowych, przeszło 700 
jeńców (w tej liczbie dowódca brygady i wielu oficerów), kancelaria brygady i pułku, 
wiele wozów, koni i amunicji. Wśród kilkuset trupów, pozostałych na pobojowisku, 
odnaleziono zwłoki dowódcy drugiej brygady oraz komisarza dywizji. Zupełnemu 
rozbiciu uległa również brygada bolszewicka, walcząca w okręgu Puchaczowa 
i Cycowa. Front południowy: Z uznaniem podkreśla intensywną i owocną pracę 
ostatnich dni eskadr 3-go dywizjonu lotniczego tak bojowych, jak i wywiadowczych, 
pod kierownictwem majora Faunt le Roy. Dnia 16-go bm. eskadry te wykonały 
49 nader skutecznych lotów bojowych, powstrzymując wydatnie posuwanie się 
nieprzyjaciela.

18 VIII 1920 r.
Front północny: Oddziały pomorskie rozpoczęły energiczną kontrakcję 

w kierunku na Brodnicę, zajętą przez nieprzyjaciela. W rejonie Lipna, Sierpca 
i Raciąża lotnicy nasi zaobserwowali ruchy nieprzyjaciela w kierunku wschodnim.
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Na północ od Modlina w pomyślnych walkach dzisiejszych oddziały nasze 
wzięły z górą 1500 jeńców, 30 karabinów maszynowych i jedno działo. Wyróżniła 
się chlubnie grupa pułkownika Dreszera, która pod Baboszewem wykonała śmiałą 
szarżę kawaleryjską, rozbijając całą brygadę sowiecką. Opuszczając pod naszym 
naporem Pułtusk, bolszewicy wywieźli ze sobą burmistrza i wszystkich duchownych.

Na przyczółku warszawskim po ostrej walce zepchnięto nieprzyjaciela, stojącego 
u wrót stolicy, zmuszając go i w tym rejonie do pośpiesznego odwrotu. Dnia 17 
bm. wieczorem oddziały poznańskie zajęły Mińsk Mazowiecki. Z wkraczającymi 
patrolami wjeżdżał do miasta dowódca frontu północnego, generał Józef Haller, 
entuzjastycznie witany przez wyzwolonych mieszkańców. Front środkowy: Armie 
frontu środkowego kontynuują zwycięski swój pochód w kierunku północnym. 
Kałuszyn, Międzyrzec, Wisznice i Włodawa są w naszym ręku. Zdezorientowane 
oddziały nieprzyjacielskie, napotykając ze wszystkich stron oskrzydlające uderzenia 
naszych kolumn, ulegają stopniowo zupełnemu rozbiciu. Dotychczas dywizje 
sowieckie 57-ma, 58-ma kombinowana i 8-ma zostały doszczętnie zniszczone. 
Zdobycz frontu środkowego sięga cyfry 5000 jeńców, 20 dział, 70 karabinów 
maszynowych, zajęto olbrzymi tabor. Ilość ta z każdą chwilą się powiększa.

Front południowy: Dzień dzisiejszy upłynął bez znaczniejszych starć bojowych. 
Wojska nasze przegrupowują się celem odparcia nieprzyjaciela, posuwającego się 
w kierunku Lwowa.

19 VIII 1920 r.
Front północny: Czyniąc rozpaczliwe wysiłki uratowania zagrożonej sytuacji 

dowództwo nieprzyjacielskie rzuciło do ataku na Płock gros sił, znajdujących się na 
przestrzeni pomiędzy Wisłą a granicą niemiecką, dążąc najwidoczniej tą drogą do 
sforsowania Wisły i oskrzydlenia Warszawy. Plan ten został całkowicie udaremniony. 
W walkach, jakie się wywiązały na przedmieściach Płocka, przy wydatnej pomocy 
mieszkańców, nieprzyjaciela odrzucono z dużymi dlań stratami.

Akcja armii generała Sikorskiego w dalszym ciągu rozwija się pomyślnie. 
Prawoskrzydłowe oddziały dnia 18 bm. sforsowały linię rzeki Narwi, obsadzając 
przeprawy w Serocku i Pułtusku.

Jednocześnie 7 Armia, posuwając się pod Radzymin, zajęła Wyszków, gdzie 
przekroczyła Bug, oskrzydlając tym samym oddziały przeciwnika, znajdującego się 
w klinie pomiędzy Bugiem a Narwią. W rejonie Ciechanowa nieprzyjaciel atakuje 
gwałtownie, dążąc za wszelką cenę do utrzymania w swym ręku dróg odwrotowych, 
lecz kolumny nasze robią i w tych walkach również dalsze postępy. Front środkowy: 
Pomimo ogromnego zmęczenia, nasze oddziały pościgowe z godnym podziwu 
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poświęceniem, wytrwale posuwają się naprzód, do dnia 19 bm. w południe 
obsadzono: Sokołów, Drohiczyn, Białą i Kodeń. Przez zajęcie Drohiczyna odcięto 
znaczne tabory sowieckie. Nieprzyjaciel w panicznym popłochu wycofuje się 
w kierunku północnym. Zdobycz nasza w dalszym ciągu szybko wzrasta. [...]

20 VIII 1920 r.
Front północny: Nasza kontrakcja na Pomorzu doprowadziła do odzyskania 

Brodnicy i Nowego Miasta. W walkach pod Brodnicą nieprzyjaciel stracił do 400 
zabitych. Przychwyconych na współdziałaniu z bolszewikami Niemców w liczbie 
ośmiu rozstrzelano.

W rejonie Płocka, po wyparciu nieprzyjaciela z peryferii miasta, piechota 
nasza w pościgu za nieprzyjacielem dotarła do linii Strożewko – Trzepowo, biorąc 
jeńców oraz 9 karabinów maszynowych wraz z amunicją. Przy obronie przyczółka 
odznaczył się dowódca przyczółka, major Mościcki, oraz ludność cywilna, która 
z całym poświęceniem i bohaterstwem brała udział w walkach ulicznych, ponosząc 
znaczne straty. Po odwrocie bolszewików stwierdzono nieludzkie znęcanie się 
nieprzyjaciela nad ludnością i jeńcami. Wśród ofiar barbarzyństwa bolszewickiego 
znajdują się 4 sanitariuszki.

W rejonie Ciechanowa oddziały nasze odniosły szereg poważnych sukcesów, 
łamiąc ostatecznie zgrupowanego tam przeciwnika. Miasto Ciechanów, które przed 
paroma dniami zmuszeni byliśmy opuścić, zostało ponownie odzyskane. W związku 
z powyższym sytuacja wojsk bolszewickich operujących na przestrzeni pomiędzy 
Wisłą a granicą niemiecką, staje się coraz bardziej krytyczna. Oddziały naszej 1 
Armii ścigają nieprzyjaciela, wycofującego się w bezładzie w kierunku na Ostrów.

Front środkowy: Zwycięska ofensywa wojsk frontu środkowego rozwija się 
świetnie. Dnia 19 bm. o godzinie 22-ej oddziały 3 Dywizji Legionów wkroczyły do 
Brześcia. Wschodnie forty już zostały obsadzone. W Drohiczynie wzięto do niewoli 
sztab 17 dywizji nieprzyjacielskiej oraz część sztabu i oddziałów 2 i 27 dywizji. 
Wszystkie dowództwa z najwyższym uznaniem podkreślają wysoce obywatelskie 
i patriotyczne zachowanie się ludności cywilnej świeżo wyzwolonych terenów. 
Poszczególne wsie przyprowadzają całe partie jeńców, walcząc skutecznie w razie 
napotkanego oporu. Liczba jeńców, wziętych w ciągu dni ostatnich, wzrosła do 18 
tysięcy. W rejonie Hrubieszowa oddziały nasze powstrzymują napór występującego 
aktywnie przeciwnika.

Front południowy: Na odcinku północnym nieprzyjaciel posuwa się ostrożnie 
naprzód, dążąc do opanowania Bełżca. Pod Lwowem wojska, broniące miasta, 
ponownie zadały dotkliwą porażkę armii konnej Budionnego. W świetnej szarży 



73

170

Materiały dla 
nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

kawaleryjskiej pod Kulikowem oddziały pułkownika Rómmla zarąbały parę 
szwadronów nieprzyjacielskich. Również pod Pikulowicami zręcznym manewrem 
nocnym zdołano otoczyć większy oddział Budionnego, zmuszając go do poddania 
się.

[Autor kroniki, oficer WP i historyk wojskowości, został zamordowany w czasie 
II wojny światowej przez Niemców].
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74. Lotnicy powstrzymują Armię Konną Budionnego.

[Z opracowania Arkadiusza Tulińskiego, „6 Armia Wojska Polskiego w wojnie 1920 roku”, 
w przygotowaniu do druku]

Najważniejszymi działaniami III DL [Dywizjonu Lotniczego] w omawianym 
okresie i jednymi z najważniejszych w dziejach lotnictwa polskiego były loty 
szturmowe, wykonane przeciwko oddziałom Armii Konnej w dniach od 15 do 19 
sierpnia. Ataki rozpoczęto 13 sierpnia; w tym dniu atakowano oddziały 14 DK 
w rejonie Radziechów – Chołojów oraz 4 DK nacierające na Toporów. Następnego 
dnia po kilka lotów przeciwko kozakom wykonały 7 i 15 EM [Eskadra Myśliwska]. 
Po zbliżeniu się przeciwnika do Bugu zintensyfikowano działania, w których 
początkowo wyróżniła się 15 EM, 15 sierpnia dwukrotnie – przed południem 
i pod wieczór – atakując bolszewików w zespołach po cztery samoloty w rejonie 
Busk – Krasne. Zalesiony teren na północ i północny-wschód od Buska ułatwiał 
przeciwnikowi czynną OPL, od ognia której tego dnia poznańska eskadra straciła 
dwie maszyny. Loty bojowe wykonały również pozostałe eskadry, atakowano także 
północną grupę Konarmii w rejonie Kamionka Strumiłowa, Chołojów. Sierżant obs. 
Piątkowski z dowództwa dyonu zaobserwował sposób maskowania ruchów przez 
przeciwnika – po zbliżeniu się samolotu kolumna jazdy zmieniała kierunek marszu. 
16 sierpnia – po sforsowaniu przez 4 i 6 DK Bugu – Dowództwo III DL zastosowało 
nową taktykę, wysyłając samoloty co 15 minut, aby oddziały wroga czuły się stale 
zagrożone z powietrza. Ostrzał z broni maszynowej oraz bombardowanie jazdy 
i taborów skutecznie opóźniały posuwanie się nieprzyjaciela, zmuszając kolumny 
jazdy do rozpraszania się bądź zmiany kierunku marszu. Po zrzuceniu bomb 
z wysokości 700–800 metrów samoloty zniżały lot, ostrzeliwując przeciwnika 
ogniem KM. Ataki przeprowadzono głównie na oddziały 6 DK, zagrażające linii 
kolejowej Lwów – Krasne, toczące walki w rejonie Kupcze, Rzepniów, Kozłów, 
Milatyn, Lisko, Niesłuchów, na tabory i oddziały przeprawiające się przez Bug pod 
Rakobutami – Poburzanami, oraz na oddziały 4 DK w rejonie Streptów – Derewlany. 
17 sierpnia eskadry, dysponując największą ilością samolotów sprawnych w tym 
okresie – 19 maszynami – wykonały najwięcej lotów bojowych (przynajmniej 
67); od świtu do wieczora kilka samolotów znajdowało się nad przeciwnikiem. 
Lotnicy współdziałali w próbie kontruderzenia 6 DP, koncentrując wysiłki w rejonie 
Lisko, Milatyn, Kozłów, Żelechów; odparto również atak jazdy na Kamionkę (!), 
ułatwiając wycofanie się piechoty 5 DP; po zdobyciu przez 6 DK Zadwórza akcja 
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lotnictwa Frontu Południowego miała zatrzymać bolszewików, umożliwiając 
własnemu pociągowi pancernemu wycofanie się z Krasnego do Barszczowic. 
Porucznik Jarina z 5 EW zawrócił pociąg towarowy, zmierzający do zajętego przez 
przeciwnika Zadwórza; starano utrudnić 6 DK przeprawianie się przez Pełtew. 
W dniach największego wysiłku, 16 i 17 sierpnia, 7 EM wykonała 36 lotów, 6 EW 
przynajmniej 33 loty bojowe, 5 EW 30, 15 EM 26 (ta ostatnia dysponując już tylko 
czterema pilotami), w te dni w samej tylko 6 DK ponad 200 kozaków i 300 koni 
zostało ciężko rannych od odłamków bomb; jeden z ataków 6 DK został odparty 
wyłącznie przez samoloty. Armia Konna posunęła się tego dnia tylko kilka kilometrów 
na zachód. 18 sierpnia trudne warunki atmosferyczne i mniejsza ilość sprawnych 
maszyn ograniczyły liczbę lotów. Atakowano oddziały 4 i 14 DK w rejonie Horpin, 
Żółtańce, Kłodno, Remenów oraz 6 DK w rejonie Zadwórza, gdzie ppor. Tarasiewicz 
zniszczył kolumnę amunicyjną, trafiając bombą w wóz z amunicją, co spowodowało 
jej wybuch na pozostałych kilkunastu wozach. Od 18 sierpnia samoloty III Dyonu 
na noc odlatywały do Przemyśla. W ostatnim dniu walk z oddziałami Konarmii pod 
Lwowem samoloty 15 EM brały udział w atakach na 4 i 14 DK w rejonie Kulików 
– Żółtańce. Podejście Armii Konnej pod Lwów skróciło czas przelotu z lotniska 
na front, co umożliwiło niektórym pilotom wykonanie kilku lotów dziennie (kpt. 
Corsi, por. Chess, por. Weber i ppor. Seńkowski z 7 EM, por. Dziembowski, por. 
Hendricks, por. Lewandowski i ppor. Bartkowiak z 15 EM czy por pil. Wiesiołowski 
z 6 EW). Działając w trudnych warunkach (np. z braku wyrzutników i celowników 
do bomb lotnicy brali je na kolana, rzucając z ręki) III DL znacząco dopomógł 
rozproszonym oddziałom 6 Armii zahamować postępy bolszewickiego natarcia, 
a ataki pilotów mjr. Faunt-Le-Roy obrosły w legendy, według których mieli oni po 
wystrzeleniu amunicji zniżać lot samolotu i podwoziem bądź skrzydłami miażdżyć 
głowy kozaków Budionnego; bzdura wywoływała irytację personelu latającego, 
biorącego udział w tych walkach. Wysiłek lotnictwa Frontu Południowego włożony 
w walkę z oddziałami Armii Konnej pod Lwowem został doceniony w rozkazach 
pochwalnych i komunikatach Naczelnego Dowództwa, cytujących z przejętych 
radiodepesz bolszewickich przykłady skuteczności działania pilotów i obserwatorów 
III Dywizjonu. W omawianym okresie zrzucono ponad 10 ton bomb i wystrzelono 
ponad 37 tysięcy sztuk nabojów do broni maszynowej.

[W tych działaniach polskich lotników wspierało kilku pilotów amerykańskich, 
ochotniczo walczących przeciw bolszewikom, m.in. wspomniany w tekście mjr. 
Cedric Faunt-Le-Roy].
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75. Śmierć porucznika Pogonowskiego.

[Lucjan Żeligowski, Wojna w roku 1920. Wspomnienia i rozważania, Warszawa, Wydawnictwo 
De Facto, 2006]

[...] Bój 10. Dywizji rozpoczął się jednak przed świtem atakiem batalionu 
porucznika Pogonowskiego. O godzinie 1 w nocy zaatakował on Wólkę 
Radzymińską. Wólka Radzymińska znajdowała się wówczas na tyłach tych pułków 
27. Dywizji sowieckiej, które szły na Izabelin w kierunku Jabłonny. Pułki rosyjskie, 
słysząc silną strzelaninę na swoich tyłach, zatrzymały się i zaczęły się cofać.

Natarciu porucznika Pogonowskiego przypisuję doniosłe znaczenie. Istniało, 
jak widzieliśmy, bardzo duże napięcie sił materialnych, a szczególnie moralnych 
obu armii. Rosjanie widzieli przed sobą swój cel prawie osiągnięty. Z pozycji ich 
było widać ognie i światła Warszawy. My broniliśmy naszej stolicy już z rozpaczą. 
Walczyły nie tylko armaty, karabiny i bagnety, ale serca i psyche obu armii. Oni byli 
zwycięzcami, my zwyciężonymi. Droga do Warszawy – stała otworem. Zdawało 
się, że bez przeszkody wejść do niej może nieprzyjaciel.

W tej to chwili słaby batalion, nie czekając godziny ogólnego natarcia, o pierwszej 
w nocy atakuje punkt, który – jak się później okazało – stanowi najczulsze miejsce 
armii rosyjskiej, centrum głównej arterii nieprzyjacielskiego ruchu naprzód.

Straciliśmy wielu oficerów, którzy zginęli bohaterską śmiercią, jednakże śmierć 
Pogonowskiego, który w tym natarciu padł ranny śmiertelnie – jest momentem 
historycznym. Wedle mego przekonania, w tym miejscu odwróciła się karta wojny, 
nastąpił przełom psychiczny u nas i u Rosjan. Od chwili tego natarcia rozpoczęły 
odwrót trzy zwycięsko i niepowstrzymanie dotąd idące brygady, a także 21. Dywizja 
ze Słupna, odwrotem tym stwarzając chaos i zamieszanie. Pogonowski, wiedziony 
nadzwyczajnym instynktem, rozpoczął zwycięstwo i 10. Dywizji, i 1. Armii na 
przyczółku warszawskim. Na tym polega wielkie znaczenie jego czynu i w tym 
chwała jego żołnierskiej śmierci.

Świtało, gdy oddziały pułkownika Thommée rozpoczęły natarcie z Nieporętu. 
Równocześnie pułki 87. sowieckiej brygady, cofające się z Józefowa, uderzyły na 
prawe skrzydło 28. pułku w okolicy folwarku Susin. Wywiązały się gwałtowne walki, 
w których zginął dowódca kompanii porucznik Pęczkowski. Oddział skrzydłowy 
zatrzymał się, a nawet cofnął, na skutek wywołanego zamieszania, spowodowanego 
śmiercią dowódcy. W rezultacie dalszych walk na bliskim dystansie 28. pułk zdobył 
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Wólkę Radzymińską, a 29. Dąbkowiznę. O godzinie 5 cała niemiecka linia obronna 
była już odzyskana.

[...]
Nakazuję 30. pułkowi zająć Radzymin, co też on wykonuje, wchodząc wraz 

z częściami dywizji litewsko-białoruskiej do miasta o godzinie 19. Tak zakończył 
się dzień 15 sierpnia. Równocześnie trwały walki na odcinku 8. Dywizji piechoty, 
gdzie walczył mężnie batalion ochotniczy i bohaterską śmiercią poległ ksiądz 
Skorupka.

W dniu 16 [sierpnia] trwają zaciekłe walki o Mokre. 21. Dywizja sowiecka 
usiłuje wykonać swoje zadanie i zagrozić tyłom Zegrza. Wysiłki jej nie osiągają 
jednak rezultatów. Artyleria nasza, uzyskawszy w Radzyminie doskonały 
punkt obserwacyjny na wieży, wysunęła się naprzód, skutecznie ostrzeliwując 
przeciwnika. Dało się odczuć odprężenie nerwów, wszystko otrząsało się z ponurej 
przeszłości. Tego dnia, po raz pierwszy od wielu tygodni, usłyszałem piosenkę 
żołnierską, śpiewaną przez maszerujący oddział ułanów. Wieczorem zaznaczyło się 
już uderzenie znad Wieprza, jednakże na tym skrzydle nieprzyjaciel trzymał się 
jeszcze mocno, odpierając nasze natarcia. Tegoż dnia 31. pułk z odwodu zluzował 
pułki 28. i 29.

Dnia 17 zapanował radosny nastrój. Z południa szło zwycięstwo i wyczuwaliśmy 
silne zdenerwowanie przeciwnika objawiające się wzmożonym ogniem. Była 
to zapowiedź zbliżającego się szybko odwrotu. W naszych sztabach zapanował 
gorączkowy ruch. Dywizja otrzymała kilka sprzecznych rozkazów. Miała przejść 
przez Zegrze w skład 5. Armii, to znowu załadować się do pociągów, to forsować 
Bug między Zegrzem i Wyszkowem. Skończyło się na tym, że 31. pułk, depcząc 
po piętach nieprzyjacielowi, zajął 18 [sierpnia] wieczorem most w Wyszkowie, 
uniemożliwiając jego zniszczenie. Następnego dnia cała dywizja skoncentrowała 
się w Wyszkowie.

Uderzenie znad Wieprza szło niepowstrzymanie naprzód.

[Porucznik Stefan Pogonowski, po śmierci mianowany kapitanem, należał 
do najstarszych oficerów dywizji. Urodził się w r[oku] 1895 w ziemi łęczyckiej. 
Ukończył gimnazjum w Łodzi, po czym szkołę junkierską w Wilnie. Wojnę światową 
przebył w armii rosyjskiej, a następnie znalazł się w Legii Rycerskiej Korpusu 
Wschodniego, skąd wszedł w skład mojej dywizji (przyp. Lucjana Żeligowskiego)].
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76. Lekcja Żeromskiego: „lenistwo ducha Polski, cudem 
z  martwych wskrzeszonej, ściągnęło na tego ducha batog 
bolszewicki”.

[Stefan Żeromski, Na probostwie w Wyszkowie [w:] Cwałem, galopem. Opowieści z wojny 
polsko-bolszewickiej, wybór i posłowie Bohdan Kubicki, Sopot, Oficyna Wydawnicza „Modem”, 
1990]

[...] Przyszli władcy Polski i Warszawy, według relacji wszystkich obecnych, 
byli otoczeni silną strażą, która z nabitą bronią pilnowała ich kwatery na plebanii, 
jeździli znakomitym i wytwornym automobilem, jedli i pili doskonale, spali 
wygodnie. Zawsze zadaję sobie pytanie, czym też ludzie tego rodzaju zarabiają na 
to dostatnie życie? Głosząc zasady prawa opartego jedynie na pracy, sami stoją na 
poziomie wszystkich zwyczajnych władców, którzy swe stanowisko odziedziczyli 
lub posiedli na mocy takiej lub owakiej intrygi.

Któż to byli ci trzej goście, którzy w tych izbach mienili się rządem polskim? 
Czy ich lud polski wybrał, czy ich ktokolwiek na tej ziemi mianował? Lud polski 
czy naród polski, tak rozumiany, jak to jest w ich zwyczaju, nie naznaczał żadnego 
z nich na godność, którą sobie wybrali. Naznaczeni zostali przez kogoś z wyższa, 
w obcym kraju, w swym zespole, w swej partii. Jako takich można by ich nazywać 
tylko komisarzami w znaczeniu, jakiego ten wyraz nabrał w opinii ludowej 
polskiej podczas długoletniej działalności komisarzy ,,pokrestianskim diełam”, za 
poprzedniej inwazji carów moskiewskich na ziemię polską. I tamci stawali przecie 
w obronie ludu polskiego wobec ucisku szlachty. Tamci także opierali pomoc swoją 
dla chłopów polskich na nieprzeliczonej ilości bagnetów. Jedna tylko różnica: tamci 
komisarze nie byli z naszego rodu. Krew polska nie płynęła w ich żyłach.

Ci rodacy dla poparcia swej władzy przyprowadzili na nasze pola, na nędzne 
miasteczka, na dwory i chałupy posiedzicieli, na miasta przywalone brudem 
i zdruzgotane tyloletnią wojną – obcą armię, masę złożoną z ludzi ciemnych, 
zgłodniałych, żądnych obłowienia się i sołdackiej rozpusty. W pierwszym dniu 
wolności, kiedyśmy po tak strasznie długiej niewoli ledwie głowy podnieśli, całą 
Moskwę na nas zwalili. Na ich sumieniu leżą zgwałcenia przez dzicz sołdacką 
naszych dziewcząt i kobiet. Na ich sumieniu leży zniweczenie nie zasobów 
i skarbów materialnych, bo te mają wartość względną i mogą być powetowane, 
lecz zniszczenie zabytków przeszłości, unikatów, pamiątek po pradziadach, ojcach, 



76

176

Materiały dla 
nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

dzieciach, potłuczenie kulami witraży i dzieł sztuki, bezmiernym trudem artystów 
wykonanych w kamieniu, drzewie, metalu, malowideł i tworów ludzkiego marzenia, 
utrwalonych w opornym materiale, które rzesza ciemna z moskiewskich rozłogów 
tutaj przygnana zdruzgotała, rozkradła, uszkodziła i uniosła, a które już nigdy 
ludzkich oczu cieszyć nie będą. Są bowiem przedmioty nie zbytku, lecz czystego 
artyzmu, które mają wartość wyższą niż wszystko, które winny być niedotykalne, 
niedostępne, ponieważ mówią do nas z wieczności zamkniętej w nas samych. Za 
zniszczenie tych przedmiotów ci komisarze są odpowiedzialni. Oni to te wszystkie 
pisma, druki, zabytki i rzeczy sztuki podali do rąk nic niewiedzącego motłochu.

Zachodzi pytanie, jakim się to mogło stać sposobem, że jak niegdyś carscy 
komisarze, tak obecnie sowieccy komisarze znaleźli drogę do naszych miast i wsi, 
do naszych kościołów, domów i skarbów sztuki? Jakim się to stało sposobem, że 
zarówno tamci, jak ci to tu, to tam znaleźli posłuch u naszego ludu? Trzeba to wyznać 
otwarcie i bez osłony, że lenistwo ducha Polski, cudem z martwych wskrzeszonej, 
ściągnęło na tego ducha batog bolszewicki. Polska żyła w lenistwie ducha, oplatana 
przez wszelakie gałgaństwo, paskarstwo, łapownictwo, dorobkiewiczostwo kosztem 
ogółu, przez jałowy biurokratyzm, dążenie do kariery i nieodpowiedzialnej władzy. 
Wszystka wzniosłość poczęta w duchu za dni niewoli, zamarła w tym pierwszym 
dniu wolności.

Walka o władzę, istniejąca niewątpliwie wszędzie na świecie, jako wyraz 
siły potęg społecznych, partii, obozów i stronnictw, w Polsce przybrała kształty 
monstrualne. Nie ludzie zdolni, zasłużeni, wykształceni, mądrzy, których mamy 
dużo w kraju, docierali do steru władzy, lecz mężowie partii i obozów, najzdolniejsi 
czy najsprytniejsi w partii lub obozie. Jak po spuszczeniu wód stawu, ujrzeliśmy 
obmierzłe rojowisko gadów i płazów. Gdy to dostrzec mógł każdy na widowni 
publicznej, w głębiach pozostało to samo, co było za dni niewoli. W samym 
Królestwie żyje olbrzymia armia ludzi bezrolnych i bezdomnych. [...]

Cóż uczyniliśmy dla tego olbrzymiego narodu bez roli i dachu, przykutego do 
roli, dla tych komorników, wyrobników, dla tego najistotniejszego proletariatu, 
którego pełno jest w naszych wsiach i mieścinach, gdy mieliśmy ręce rozwiązane 
z pęt niewoli i możności czynienia, co chcemy? Oto do nich przyjechali w goście 
trzej komisarze wyszkowscy! Daremne były głosy, żeby szerokie, wieczyste, 
najbardziej nowoczesne i najbardziej w owoc wydajny bogate prawo do ziemi 
postawić w pierwszym dniu nowego świata pracy we wskrzeszonej ojczyźnie. Nikt 
nie wysłuchał tych głosów. Gdyby nie było na ziemiach w jedno złączonych, przez 
los szczęśliwy nam danych, tych rzesz bez roli, które na miliony się liczą w samym 
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tylko Królestwie, które do ziemi są przykute, gdyż odejść od niej nie mogą nigdzie, 
w prawo ni w lewo – chyba w głąb ziemi tej, w mogiłę ziemną – jakże by był do 
naszych drzwi znalazł drogę nieprzyjaciel, co walkę o dolę bezrolnych i bezdomnych 
za hasło swoje wypisał na sztandarze? Nie zostały wysłuchane głosy, ażeby na 
sztandarze Polski nowej wypisane zostało hasło nie niższe od bolszewickiego, lecz 
wyższe, świętsze, sprawiedliwsze, mądrzejsze, ponad śnieg bielsze. Śmiano się 
z głosów tych. I oto teraz na ostrzu bagnetu Chińczyka, w świście nahajki Kozaka, 
wśród turkotu kulomiotów, nastawionych przez Łotysza przeciwko niewinnej, 
najzacniejszej w Polsce krwi, przeciwko krwi młodzieńczej, miało się nam objawiać 
nowe prawo, narzucone z zewnątrz, prawo wyższe, głębsze i sprawiedliwsze niż 
nasze.

Stał między nami i tym wojskiem z zewnątrz przychodzącym wielomilionowy 
bezrolny i bezdomny lud i miał między ojczyzną i przychodniami wybierać. O! 
Polacy! Niech wasze ręce składają się do modlitwy, albowiem ci bezrolni i bezdomni 
Polskę wybrali. To nic, że tam i sam, ten i ów poszedł z rozpaczy za wrogiem, 
cały bowiem lud polski poszedł w bój za ojczyznę. Opasali się pasem żołnierskim 
nędzarze, którzy na własność w ojczyźnie mają tylko grób, i z męstwem, na którego 
widok oniemiał z zachwytu świat, uderzyli w wojska najeźdźców. Od krańca ziemi 
polskiej do drugiego krańca, gdziekolwiek brzmi nasza mowa, jeden się podniósł 
krzyk: niech żyje ojczyzna! Alboż nie było tak? Alboż nie widział świat tego 
nieopisanego zjawiska? Zapomniane zostały wszelkie czyjekolwiek winy i, jak Grecy 
pod Maratonem, zniweczyliśmy wroga. Kto w chwili najazdu Moskali na kraj stawał 
do obrony swego pałacu, dworu, domu w mieście, swej posiadłości, mieszkania 
pełnego mebli, obrazów i pamiątek, swej chaty na działku ziemi, zagrody i dobytku, 
swej posady i stanowiska – wiedział, czego broni, broniąc ojczyzny. Lecz ten, kto 
nie posiadał nic zupełnie, stając do obrony ojczyzny, nie wiedział, o co walczy. 
Bronił przyszłego dobra w ojczyźnie. Bronił dóbr cudzych, bronił nietykalności 
pałacu, szczęśliwego prosperowania dworu, praw do komornego z domu w mieście, 
bronił mieszkań, których nigdy nie widział i nie zobaczy, bronił wreszcie władzy, 
która jego samego depce częstokroć bezlitosną stopą.
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77. W pościgu za bolszewikami.

[Eugeniusz Małaczewski, Z wycieczki na front [w:] Utwory zebrane. Wiersze, przekłady 
poetyckie, dramat, opowiadania, publicystyka, opracował i przedmową poprzedził Krzysztof 
Polechoński, Łomianki, LTW, 2008]

Rankiem słonecznym i wietrznym wyjeżdżamy na front. Kierunek na Ciechanów 
– Mławę.

Kolumna samojazdów osobowych. Na czele auto dowódcy frontu – generała 
Hallera, powiewające dwójbarwną chorągiewką z orłem. Rwiemy naprzód, 
oczywiście nie z kopyta, lecz ze wszystkich szyn gumowych. Wdzieramy się po 
równej szosie w przestrzeń niby w olbrzymią sztukę gwałtownie rozdzieranego 
na obie strony płótna. Wzdłuż szosy podwójny szpaler polskich oleandrów, 
starych, pochyłych wierzb, powykręcanych fantastycznie; niektóre są podobne do 
potężnych maczug, rosnących z ziemi, o głowniach nastroszonych miotłami narości 
zielonosrebrnych. Są i suche wierzby. W tych, wedle podań ludowych, kochają się 
chętnie diabły. Sądzę, że kochali się w nich i bolszewicy, którzy przed kilkoma 
jeszcze dniami tłoczyli się po tej szosie ciżbą zbójeckich taborów i rozłaźliwym 
mrowiem hord pieszych i konnych.

Za chwilę jesteśmy znów w drodze. Mijamy kompanię piechoty, zdążającą do 
pierwszej linii. Maszeruje ze śpiewaniem rozgłośnym: „Uciekł nam bolszewik 
w proso, w proso, A my za nim, nieboracy, boso, boso”.

Istotnie niektórzy ze śpiewaków, aczkolwiek w hełmach i w zupełnym są 
rynsztunku, nie wiem dla jakich powodów, wybijają po szosie siarczyście takt na 
bosaka. Piosenka przez to zyskuje na aktualności, lecz żołnierz w hełmie, a bosy, 
wygląda bardzo nijako.

Wjeżdżamy w pas bliższy do terenu bezpośrednich działań wojennych. Świadczy 
o tym szczelniejsze ugrupowanie wojska. Zdarzy się tu i armata bolszewicka, 
zepchnięta z szosy na ściernisko polne. Leży do góry kołami, których szprychy są 
połamane. Potrzaskał ją widocznie polski pocisk. Żelazne cielsko ma poszarpane 
i wygląda wstrętnie jak poniewierający się trup. Nie brak i trupów ludzkich. Leży 
jakiś bolszewik, którego nie zdążono jeszcze pogrzebać. Ręce ma podwinięte pod 
ciało, twarz przywarta do ścierniska. Wygląda, jakby leżąc, żarł truchłem gęby tę 
ziemię, na której podbój wyruszył skądś, może aż zza Uralu. Nie brak i mogiłek 
polskich. Jedna i druga, trzecia i dziesiąta. Świeżo poruszona ziemia, a na niej 
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nieuwiędłe jeszcze kwiaty. Krzyże wystrugane z surowej sośniny, która popłakała się 
długimi kroplami żywicy. Na niektórych – żołnierskie rogatywki z biało-czerwona 
kokardką ochotniczą... Najstarszy cmentarz nie poruszy tylu myśli, ile wzbudzają 
te nieogrodzone, świeże usypiska ziemi, pulchniące się nad ciałami pogrzebanych 
ochotników.

A otóż i C. Powiatowe miasteczko, węzeł dróg kolejowych. Przechodziło 
podczas ostatnich walk parokrotnie z rąk do rąk. Kilka domów na skraju miasta, 
zburzonych od kanonady, tworzy bezładne kupy rumowisk. W niektórych 
domostwach i sklepach ślad po kulce na szybach okien przedziurawionych srebrzy 
się niby widmo cudacznych pająków. Na stacji kolejowej pociąg z transportem 
ogromnej zdobyczy wojennej. Oglądamy między innymi dziewięć nietkniętych 
armat z amunicją i zaprzęgiem, 10 000 karabinów ręcznych, siła taborów i koni. 
Wszystko zdobyczne.

W składnicy przy rampie tymczasowe lokum dla rannych, którzy oczekują na 
pociąg sanitarny, mający ich odwieźć do szpitali urządzonych należycie. Tymczasem 
leżą na słomie, zaścielonej płaszczami i czym się da. Obok – wagon sanitarny 
Amerykańskiego Czerwonego Krzyża nr 2. Karmi, dogląda, opatruje i rznie na 
kawałki naszych chłopaków. Bóg zapłać mu za to!

Generał Haller odwiedza rannych. Po kolei z każdym bez wyjątku zamieni kilka 
słów, tchnących ojcowską wprost troską o tego żołnierzyka, leżącego na słomie.

Większość rannych w tym zgromadzeniu pochodzi z kompanii górnośląskiej, 
włączonej do jednego z naszych pułków ochotniczych. Liczyła 120 chłopów na 
schwał. W brawurowym ataku na Przasnysz odznaczyła się, lecz i ucierpiała 
szczególniej. Całych i żywych pozostało zaledwie dwudziestu sześciu. Generał 
mówi im o ostatnich wypadkach na Górnym Śląsku. Wtedy ujrzałem to, czego 
rychło się nie zapomina. Ten małomówny, nieumiejący wysłowić się po polsku 
lud przymykał na wieść o swej ziemi oczy i policzkiem zmizerowanym toczyła 
się wstydliwa, uszczęśliwiona łza. Leżeli ci ludzie, od ran niemocni, na słomianej 
mierzwie u naszych stóp, lecz nam wyrośli w tej chwili na całą wysokość swego 
majestatu. [...]
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78. Ofensywa polska – gen. Władysław Sikorski nad Wkrą.

[Aleksander J. Narbut-Łuczyński, U kresu wędrówki. Wspomnienia, Londyn, Gryf 
Publications Ltd, 1966]

[...] Sukces pierwszych trzech dni miał się przerodzić w pościg. 18 sierpnia 
Naczelny Wódz wydał rozkaz do przegrupowania. Powstaje nowa 2-ga armia pod 
dowództwem Rydza-Śmigłego, która po rozbiciu 16-ej armii sowieckiej ma odciąć 
odwrót głównym siłom nieprzyjaciela na północ i wschód przez opanowanie Brześcia 
n. B. i przejść do pościgu z Międzyrzeca na Białystok. 5-ta armia Sikorskiego 
otrzymała zadanie rozbicia 4-tej armii sowieckiej i korpusu kawalerii Gaja wraz 
z resztkami 15-ej armii.

Bitwa  nad  Wkrą.  W Modlinie mieścił się sztab formowanej przez gen. 
Sikorskiego 5-ej armii, w której skład weszły: 9, 17 i 18 DP, Dywizja Ochotnicza, 
Brygada Syberyjska i grupa kawalerii. W sztabie armii zostałem poinformowany, że 
mam objąć dowództwo nad stworzoną grupą operacyjną złożoną z 9 DP, Dywizji 
Ochotniczej i Brygady Syberyjskiej. Zadaniem grupy była uporczywa obrona rz. 
Wkry okrakiem po obu stronach szosy Płońsk – Nasielsk.

Armia Sikorskiego miała przed sobą części 4-ej i 15-ej armii sowieckich. Stany 
liczebne jednostek wchodzących w skład powierzonej mi grupy były niskie. 9 DP 
o trzech pułkach, Dywizja Ochotnicza i Brygada Syberyjska o elemencie płynnym 
i ledwie przeszkolonym, o ogromnej rozpiętości wieku. A nade wszystko nie istniał 
sztab grupy ani służby i nie było żadnych możliwości ich zorganizowania, ponieważ 
cały aparat dowodzenia istniejący, przy 9 DP został przez gen. Sikorskiego przejęty 
w całości jako tworzywo ad hoc powstałej 5-ej armii. [...]

Wreszcie przyszedł dzień generalnej rozprawy. Zaczęło się od niebezpiecznego 
przedarcia się bolszewików przez środek ugrupowania 9 DP. Ich natarcie dzienne 
doszło do stanowisk naszej artylerii, a załamało się – trudno uwierzyć – pod 
przeciwuderzenie kompanii 22 pp stanowiącej osłonę artylerii. Przeciwuderzenie 
było wykonane z taką furią, że nasi chłopcy dosłownie na karkach bolszewików 
rzucili się za nimi aż poprzez Wkrę. Ten szczęśliwy zwrot dał mi asumpt do 
zorganizowania wypadu tejże nocy.

Batalion 22 pp pod osłoną nocy przeszedł w bród rz. Wkrę niepostrzeżenie 
i z impetem zaatakował linię placówek bolszewickich. Popłoch wzniecony 
przez uciekające placówki udzielił się głębiej rozmieszczonym oddziałom, które 
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„podały tyły”. To stało się hasłem do natarcia całej 9 DP, a za nią i reszty grupy 
operacyjnej. Na wiadomość o sforsowaniu rz. Wkry – dowódca armii przysłał mi 
samochód z mjr. Tadeuszem Rudnickim, jako szefem sztabu. Nareszcie mogłem się 
poruszać. Natarcie nasze zostało skierowane po obu stronach szosy na Nasielsk, 
jako najbliższy cel, który został opanowany pod wieczór. Mój wjazd tryumfalny 
do zdobytego miasta został upamiętniony guzem na czole od dużego jabłka, 
rzuconego w entuzjastycznym porywie z balkonu przez wdzięcznych rodaków. 
Koordynacja działań ofensywnych całej 5 armii, wymagała zatrzymania grupy 
na noc na linii Serock – Nasielsk – Nowe Miasto. Próba zaczepnego zwrotu ze 
strony bolszewików w kierunku Nasielska, po przełamaniu ugrupowania 15 pp z 9 
DP została udaremniona przez przeciwuderzenie odwodów na oczach przybyłych 
członków wojskowej misji alianckiej, wśród których gen. Carton de Wiart usiłował 
wtrącać się do dowodzenia. Tej samej nocy przyjechał gen. Sikorski z premierem 
Witosem, który przemawiał do wydzielonego z odwodu 9 DP oddziału, dziękując 
za zwycięski trud żołnierza. Podobno jakaś inna dywizja ze składu 5 armii zgłaszała 
pretensję do pierwszeństwa zdobycia Nasielska. Oświadczyłem gen. Sikorskiemu, 
że nie ustąpię prawa prymatu, potwierdzonego guzem na czole. Uznał ten dowód za 
wystarczający „dokument” historyczny tym łatwiej, że przecież chodziło o wyczyn 
jego do niedawna 9 DP.

Po opanowaniu Nasielska moja grupa operacyjna została rozwiązana, ja zaś na 
czele 9 DP skierowany do odwodu armii w Ciechanowie. 5-ta armia w pościgu za 
resztką rozbitej 15-ej armii, przystąpiła do wykonania powierzonego jej zadania 
odcięcia i rozbicia 4-ej armii i korpusu Gaja.

Dowódca 4-ej armii sowieckiej dopiero 19 sierpnia i to przypadkowo został 
poinformowany przez Tu[c]haczewskiego o klęsce czerwonych na wschód od 
Warszawy i przystąpił do zorganizowania spóźnionego odwrotu, kiedy rozbite 
wojska sowieckie znajdowały się już poza Ostrołęką.

Trzeba przyznać, że ta grupa sowiecka wykazała w groźnej dla siebie sytuacji 
godną podkreślenia determinację i brawurę: 22 sierpnia przebiła się przez 18 DP 
pod Mławą, a 23-go pod Chorzelami korpus Gaja zdziesiątkował pułk Brygady 
Syberyjskiej; uległa dopiero pod Kolnem i pod naciskiem 14 i 15 DP została 
zmuszona do przejścia na teren Prus Wschodnich. [...]
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79. „[…] jak poematowa reduta Ordona”.

[Adam Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego z 1920 r., 
Łomianki, LTW, 2007]

[...] Płock miał do obrony swej niecały pułk piechoty i ten pułk przepadł w bitwie, 
poprzedzającej dzień krytyczny. Bolszewicy wtargnęli do miasta. I wówczas to stało 
się to wiekopomne dzieło: obrona Płocka. Przeciw nawale wroga stanęła garstka 
(80) żandarmów i ludność cywilna: mężczyźni, kobiety, dzieci. I odparli wroga. Jak 
to się stało? A więc przede wszystkim jaki był przebieg militarny tego cudu?

Gdy w dniu 18 sierpnia bolszewicy wpadli na ulice Płocka, miasto miało do 
obrony nie więcej nad osiemdziesięciu żołnierzy. […]: niespełna stu ludzi miało 
bronić mostu, atakowanego przez dwie dywizje piechoty nieprzyjacielskiej i korpus 
Kozaków, pod dowództwem generała Gaja. [...] Z opowiadań, przypomnień i relacji 
wydobywa się przed nami potworny obraz przeżycia: miasto zalane rozbestwioną 
tłuszczą, tylko ten mały krańcowy skrawek wokół katedry i kościoła ewangelickiego 
broni się, jak poematowa reduta Ordona. Wystraszona ludność czeka po domach 
zmiłowania bożego, a kozactwo generała Gaja, rozwydrzona, bezczelna zgraja, hula 
po grodzie. Wpadają do mieszkań, z rewolwerami przykładanymi do piersi, żądają 
jedzenia i trunków. Zwłaszcza trunków. Klną i lżą. Przy najmniejszym oporze biją 
i katują. Ofiarą dzikości padają kobiety. Nie brak ohydnych scen gwałcenia. Takiemu 
losowi ulegają nieszczęsne samarytanki w szpitalu garnizonowym. W tym samym 
szpitalu bolszewicka horda dobija rannych żołnierzy naszych. Kradzieże i rabunki 
– masowe. Każda para obuwia staje się łupem. Zabierają kosztowności, zegarki 
i pugilaresy. Zagarniętych kleryków seminarium płockiego, którzy w jednym ze 
szpitali pełnili służbę samarytańską, odzierają z szat, z butów i z pieniędzy. Piją na 
umór zrabowaną wódkę, wina, likiery, nawet wodę kolońską.

[...] Inna znowu postać bohaterskiej niewiasty: nieustraszona sanitariuszka panna 
Landsberg-Śmieciuszewska z całym spokojem bohaterstwa pełni służbę, a gdy naraz 
widzi jakiś oddział żołnierzy, zachwiany na chwilę huraganem bolszewickiego 
ognia, staje wśród nich i jak stary żołnierz odzywa się: „chłopcy idziemy naprzód, 
to nie takie straszne!” – i to im wystarczyło: poszli i zwyciężyli.

Oto skautki kilkunastoletnie dźwigają ciężko rannych bohaterów i ostrzeliwane, 
co chwila narażone na śmierć, przenoszą ich do punktów opatrunkowych. Oto praczka, 
Maria Szymanowiczówna; młoda, nieznająca przedtem nic prócz pustoty i zabawy 
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dziewczyna rzuca się w wir walki, pędzi od barykady do barykady i niepomna 
niebezpieczeństw, płocka Madelon roznosi walczącym amunicję i uśmiech otuchy; 
kula karabinu maszynowego dosięga ją i kładzie trupem na miejscu.

A oto drugie znowu dziecko ludu, godne krzyża zasługi. Służąca Stanisława 
Sójkowska, cicha, delikatna i – rzekłbyś – lękliwa dziewczyna, w te godziny dopustu 
zbyta wszelkiego lęku, wędruje między okopami z jednej ulicy na drugą, roznosząc 
żołnierzom chleb, miód, papierosy, a kule gwiżdżą koło niej. Poznałem później tę 
panienkę. O swoim bohaterstwie mówi po prostu jak o powszednim obowiązku.

– Nim bolszewicy przyszli do nas, zdawało mi się, że umarłabym ze strachu, 
gdyby naraz znaleźli się tu w Płocku. Ale gdy już weszli, gdy usłyszałam to straszne 
strzelanie, usłyszałam w sobie jakiś głos. I ten głos mi mówił: słuchaj, tam za ciebie 
i za wszystkich ludzi z Płocka giną w tej chwili biedni polscy żołnierze! – Jezu! Oni 
walczą – pomyślałam – i nawet może czego jeść nie mają, biedacy. Więc wzięłam, co 
było w spiżarni, a przedtem uklękłam przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej 
i tak serdecznie, tak serdecznie się modlić zaczęłam. I jakem skończyła modlitwę, 
to aż żem się zdziwiła, czegom ja się przedtem bała? Pójdę! A jak zginę – no to 
co? Matka Boska Częstochowska przecież o mnie tam nie zapomni. Wstawi się za 
moją duszą. I poszłam. Kule latały koło uszu, ale ja tylko myślałam o żołnierzach, 
nie o sobie. Oni przecie ode mnie biedniejsi – i tacy może głodni. I Matka Boska 
uratowała mnie!
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80. Orlęta płockie.

[Adam Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego z 1920 r., 
Łomianki, LTW, 2007]

[...] Na pierwszym miejscu wśród tych bohaterskich chłopaków niechże 
zajaśnieje nazwisko Zawidzkiego, kilkunastoletniego dziecka: stanął na barykadach 
z karabinem w ręku, walczył i zginął. Obok niego druga ofiara walki męczeńska: 
Antolek Gradowski, roznosił amunicję, pełnił służbę sanitariusza. Dopadło 
go kozactwo i zarąbało z bestialską furią – na śmierć. Widziałem jego pogrzeb. 
Widziałem ten biały, dzieciom przepisany karawan, i konie białymi kapami 
przykryte, dzieci niosły wieńce przed trumną, dzieci dźwigały czarne chorągwie 
z nieubłaganym wizerunkiem trupich czaszek i piszczeli, jakby mówiących: „nikt 
cię już nam nie wydrze, towarzyszu!”. I widziałem matkę, odchodzącą od zmysłów 
z rozpaczy, a w trumnie małe ciało, świecące na całą Polskę ranami. W trumnie 
jeden z tych, który znowu legł, lat swoich nie licząc, by miarą swego trupa podnieść 
wzwyż cokół, na którym stanąć ma przyszłość ojczyzny.

Inni ocaleli:
Więc Tadzio Jeziorowski, uczeń klasy drugiej, mąż liczący sobie już lat jedenaście. 

Pełnił funkcje „czołówki amunicyjnej”. Z pełną pogardą dla świszczących wokół 
niego kul, bez najmniejszej trwogi, owszem: z zacietrzewieniem, przez pięć godzin 
oblany potem, pędzi od barykad do magazynu amunicyjnego, z magazynu znowu 
na barykady i roznosi ładunki. Każda barykada ma inny kaliber broni, ta francuski, 
tamta austriacki, inna znowu – rosyjski. Nie myli to małego urwisa. Po kilku kursach 
tam i powrotem, smyk Jeziorowski węchem czerwonoskórego, w którego wczoraj 
się jeszcze może bawił, rozpoznaje w mig wszystkie zawiłości amunicyjne, umie 
na pamięć, co komu gdzie potrzeba, i co chwila zziajany, oblany potem, wpada 
do magazynu jak do sklepu, z obstalunkiem: tyle ładunków austriackich, tyle 
francuskich etc. Łapie i pędzi w podskokach, by zdążyć na czas. Z walki wyszedł 
cało, tylko zapewne zabawy w czerwonoskórych straciły w nim najdzielniejszego 
z Mohikanów. Gdzieżby taki stan żołnierz, bawił się ze smarkaczami?

Skaut Karczmarski. Miałem zaszczyt odwiedzić go w szpitalu i odbić z nim 
interview. Przyjmuje mnie z całą uprzejmością i przede wszystkim prezentuje 
mi swoje rany. „Proszę pana i szablą dostałem przez głowę, i kulką w usta oraz 
w piersi – mówi mi to tonem, jakby chciał powiedzieć: – „proszę pana to mnie 
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upełnoletnia”. Troszeczkę bez wiedzy rodziców wymknął się w przeddzień inwazji 
pod podmiejską wieś Trzepowo, gdy tylko zwiedział się, że jakaś kompania idzie na 
tę wieś z atakiem. Uczynił to, oczywiście, z przeświadczenia, że bez jego udziału 
atak byłby nieważny. Oczywiście roznosi amunicję, bo w ogóle, z natury, nie lubi być 
piątym kołem u wozu. Atak cały skończył się nieszczęśliwie. Kolega Karczmarski 
dostaje się pod szarżę kawalerii, otrzymuje trzy rany i pozostaje jako jeniec na 
placu boju. Po tych dniach, przy ucieczce spod Płocka, bolszewicy zabierają go 
ze sobą do Sierpca, lam leży w szpitalu, a gdy na gwałt muszą uciekać i z Sierpca, 
pozostawiają go już tam w popłochu. Cudem tedy ocalony, wraca z transportem 
jeńców do Płocka. Czeka niecierpliwie na wyzdrowienie, by przed rozpoczęciem 
roku szkolnego wyruszyć znów w pole.

I wszyscy oni, tylu ich było drapichrustów – że wspomnę jeszcze choćby 
Wichrowskiego, jednego z najdzielniejszych – cała ta brać harcerska zmilitaryzowała 
się na dobre. Drży wszystko na myśl, że w czasie roku szkolnego może zapaść pokój 
i na następne wakacje nie będzie już zabawy.

Oczywiście to wszystko nazwiska wyrwane na chybił trafił z gromady obrońców 
Płocka. Było ich znacznie więcej wśród mężczyzn i kobiet, wśród chłopców 
i dziewcząt. Po odpływie nawały mężne jednostki te pochowały się na powrót 
w powszednie życie swoje i nie sposób nawet jest dopytać się o ich nazwiska. 
Pozostaje tylko po nich ogólna purpurowa smuga heroizmu, na której może kiedyś 
skrzętna dłoń historyka wypisze szczegółowe dzieje pod tytułem: „Jak ludność 
Płocka broniła miasta i ojczyzny”.

Rodzice harcerza Karczmarskiego opowiadali mi pewien szczegół z przeżyć 
swojego malca, który to szczegół utkwił mi głęboko w pamięci.

Gdy dziecko to leżało na polu bitwy, poranione od kul i szabel, podszedł doń 
sanitariusz bolszewicki i zaczął go starannie opatrywać. W czasie tych chirurgicznych 
zabiegów zbliżył się doń jakiś żołdak i zauważył:

– Dobić by go raczej, malczyszkę, szkodnika („złowriednawo”) należało, nie zaś 
opatrywać.

Na to zaś ów sanitariusz, nie przerywając roboty, odpowiedział flegmatycznie, 
cedząc słowa:

– Być może, że on i wrednyj, ale bądź co bądź gieroj (bohater).
Nigdy, oczywiście, i nijakim sposobem nie dowiemy się, kto był zacz ten 

sanitariusz, co go zapędziło do armii sowieckiej, jaki przymus, jaki dramat. Dość, 
że te przekazane nam słowa jego zalśniły mi jakimś promieniem, beznadziejnie 
zanurzonym w krwawe błocko bolszewickiej psychiki. Więc jednak i tam 
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można czasem, rzadko – o, jakże rzadko! – odnaleźć jakąś mikroskopijną iskrę 
człowieczeństwa! Więc nawet tam, w tej otchłani zdziczenia, trafi się dusza, którą 
czasem, w wyjątkowych okolicznościach coś doprowadzi do stanów, jakie powinny 
być regułą odczuwania ludzkiego. Takim czymś dla tego dziwnego wyrodka 
bolszewizmu – stało się bohaterstwo polskiego malca. Oczywiście sanitariusz ten był 
najprawdopodobniej jednym jedynym wśród kilkudziesięciu tysięcy – ale choć jeden 
znalazł się. I to jest zaprawdę miara, czym jest dla ludzkości patriotyzm i męstwo. 
Jest ono fletnią Orfeuszową, która nawet nad nieludźmi magię swojego wpływu 
sprawować zdolna. Jeden jedyny pośród tysięcy – ale odczuł, że coś wielkiego dziać 
się musi w duchu tego narodu, na który naszły potoki Trockiego, skoro dzieci nawet 
chwytają za broń. I oto całość tego zdumienia, podziwu, bezwiednego hołdu ułożyła 
się w proste zdanie:

– A wsio taki gieroj!

[Wymieniony w tekście Tadeusz Jeziorowski został osobiście odznaczony przez 
Naczelnego Wodza, marszałka Józefa Piłsudskiego, Krzyżem Walecznych. Poległ 
jako porucznik pilot 133. Eskadry Myśliwskiej śmiercią lotnika krótko po agresji 
niemieckiej na Polskę 4 września 1939 r.].
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81. „Surmy bojowe grały nam zwycięstwo, a wrogowi klęskę”.

[Tadeusz Szmurło, Ofensywa [w:] Cwałem, galopem. Opowieści z wojny polsko-bolszewickiej, 
wybór i posłowie Bohdan Kubicki, Sopot, Oficyna Wydawnicza „Modem”, 1990]

Pierwszy pułk szwoleżerów, staczając już teraz drobniejsze, lecz gęste a krwawe 
potyczki, goni bez wytchnienia na Unierzyn, Niedzbórz, Sztubę, Żmijewo, Wolę 
Szydłowską, aby zaskoczyć drogę cofającym się szybko z zachodu sowieckim 
armiom.

Inne kawaleryjskie pułki robią to samo, pędząc naprzód mniej więcej po 
równoległych do siebie drogach i różnych bagnach i wertepach. Aby prędzej, aby 
w porę odciąć bolszewikom odwrót.

Zostawiamy za sobą liczne oddziały rozbitego, przestraszonego, 
zdezorientowanego wroga, zauważone albo i przeoczone; nie ma czasu zajmować 
się nimi i tak już nie przepadną, postępujące z tyłu oddziały znajdą je.

Naprzód! Naprzód! Bo wróg się wyślizgnie albo do Prus Wschodnich 
ucieknie, gdzie, jak wiadomo, mieszkają bardzo „gościnni” ludzie, którzy według 
chrześcijańskiej zasady „gość w dom, Bóg w dom” na pewno sfatygowanym mocno 
podróżą przyjaciołom gościny nie odmówią.

A że bolszewicy są bardzo zmęczeni i coraz ciężej im uciekać, to bardzo 
wyraźnie widać. Począwszy od szosy Mława – Przasnysz, w kierunku ku Prusom, 
na Chorzele, znać skutki panicznej, a rekordowej ich ucieczki.

Dróg stanowczo im nie wystarczało, nawet najszersze okazały się za wąskie 
poszerzano je jeszcze kilkakrotnie, przybierając na ten cel przyległe pola.

Chociaż było wiele polnych dróżek, biegnących w kierunku ucieczki, jednak po 
nich prawie bolszewicy nie uciekali, trzymali się zaś dróg szerszych, aby – jak to 
robi bydło – trzymać się kupy i tłoczyć się. Blady strach mówił im, że za każdym 
burakiem lub krzakiem kartofli – śmierć się czai.

Przy mostkach, nierównościach, rowach i błotach tłoczący się bolszewicy 
porzucali armaty i jaszcze, aby ulżyć koniom, czynili rozpaczliwe próby skakania 
przez rowy; wozy się im łamały, grzęzły – więc porzucali wszystko i uciekali, co 
setny, na oklep na odprzężonych od wozów koniach, reszta frak do góry, gazu, i na 
piechotę.

W dalszym ciągu ucieczki już i na środku twardej drogi robiło się bolszewikom 
niedobrze. Tutaj już porzucali wszystko, co sprawiało im najmniejszy kłopot i ciężar 



81

188

Materiały dla 
nauczycieli

Z dziejów odbudowy Rzeczypospolitej w latach 1918–1921

dla koni: znowu wozy, armaty, amunicja, polowe apteki, różne medykamenty, 
kradzione w Polsce buty chłopskie, męskie i damskie ubrania; przy tym całe 
drogi usłane były dziesiątkami tysięcy kilogramów broszur agitacyjnych i ulotek, 
sławiących bolszewicki raj, gdzie same anioły Trocki, Lenin i inne Sobelsony 
opiekuńcze swe skrzydła nad znękanymi ludźmi rozpostarli.

Tylko przez Trockiego i Lenina wiedzie droga do ludzkiego szczęścia, dobrobytu 
i pływania w oceanie ziemskich rozkoszy. Kto nie wierzy, niech się spyta rosyjskiego 
robotnika, który już dawno umarł z głodu, rosyjskiego inteligenta, rozstrzelanego 
pod ścianą żydowskiego ustępu, i popów, potopionych w wodzie.

Wszystko, co można zjeść albo na czym można uciekać, bolszewicy zabierają ze 
sobą. Przede wszystkim konie są dla nich łakomym kąskiem, bo najpierw można na 
nich uciekać, a potem je zjeść.

Głupie kury, kaczki i gęsi już dawno były przez bolszewików pożarte.
Świnie już nawet nie mogły sobie przypomnieć, kiedy je strawiono, z krów 

pozostały tylko kości...
Wobec tego zgłodniali i zawiedzeni w nadziejach bolszewicy częściowo powlekli 

się do Prusaków na skromne śniadanie, okraszone tylko nadzieją, a reszta uciekła 
czym prędzej do własnego raju z wyjątkiem tych, którzy od polskiego grzania 
poprzewracali się na śmierć, do góry bosymi nogami.

Nasza zwycięska armia, porwawszy wraży front na strzępy, pędziła uciekające 
sowieckie wojsko, broniące się bezskutecznie przed szybkimi, mocnymi 
a decydującymi ciosami. I oto działania naszych oddziałów z bolszewikami było 
skończone. Zdążyło się na czas; starały się chłopaki, aby nie zostać w tyle za kolegami 
tłukącymi czerwone, oddające ostatni dech, bandy już gdzieś pod Brześciem czy 
Białymstokiem.

Surmy bojowe grały nam zwycięstwo, a wrogowi klęskę.
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82. „[...] ujrzeliśmy rzecz niepodobną do niczego na ziemi”.

[Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu [w:] Utwory zebrane. Wiersze, przekłady poetyckie, 
dramat, opowiadania, publicystyka, opracował i przedmową poprzedził Krzysztof Polechoński, 
Łomianki, LTW, 2008]

[...] Szliśmy w milczeniu parę stajań drogą prowadzącą od Jaskrońca w stronę, 
dokąd odszedł nieprzyjaciel. Kapral nieśmiało o czymś mówił do mnie, coś usiłował 
wyperswadować. Dał wreszcie spokój. Nie odzywałem się zupełnie.

Nie wiem, jak daleko zaszlibyśmy wówczas, gdyby nie zdarzyło się coś, co 
mię zawróciło nie tylko w owym marszu szalonym, ale i duszę zepchnęło na drogi, 
którymi dotąd idę.

Na jednym z licznych w owej okolicy wzgórz, wznoszącym się opodal drogi, 
dojrzałem coś jakoby zarys okopów świeżo usypanych. W zapamiętaniu, które 
z obłędem graniczyło, ruszyłem na urojone okopy wprost, sądząc, że się tam 
rozpocznie zemsta moja albo że zginę i cała męka na wieki się skończy...

Słońce zapadało właśnie za owo wzgórze, czerwieniąc zachodnie niebo 
szkarłatem niezmiernie krwawym. Na szczycie wzgórza kilka krzaków uschłych 
czy bezlistnych wyolbrzymiewało do rozmiarów fantastycznych, jak to bywa na 
polu, w tej godzinie świateł spadających ukośnie. Purpurowa źrenica słoneczna, 
pozbawiona już aureoli dziennej, podobna do niesamowitego księżyca, patrzyła 
przez te wyolbrzymiałe pręty czerniejących na wzgórzu krzewów niby przez czarne 
palce, rozstawione szeroko.

W miarę, jakeśmy się do wzgórza zbliżali, słońce kryło się stopniowo, aż znikło 
zupełnie za jego szczytem. Natomiast w miejscu, gdzie słońce znikło, zaczęło coś 
powstawać, olbrzymim, niewyraźnym, czarnym kształtem potwornie się narzucając 
skrwawionemu niebu.

Stanęliśmy nagle, zdumieniem w miejscu przykuci, zaś fantastyczny zjaw, 
czerniejący na szczycie wzgórza wśród niebios szkarłatnych, rósł i olbrzymiał, 
poruszając się z wolna.

W mgnieniu oka wbiegliśmy na wzgórze. I ujrzeliśmy rzecz niepodobną do 
niczego na ziemi.

W oglądanym z dołu, olbrzymiejącym w oczach potworze rozpoznaliśmy 
zwierzę, właściwie bardzo nawet pospolite. Był to potężny koń – z rasy koni 
pociągowych, tak zwany perszeron. Ale był to koń odarty ze skóry. Wzdychając 
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głęboko a postękując ludzkim prawie głosem, wgramoliło się po coś to żyjące 
ścierwo końskie aż na szczyt wzgórza. Jakże ohydnie świeciła ta poruszająca się 
kupa mięsa, odartego dokładnie ze skóry, oprócz końskiego łba, który zwisał do 
ziemi ciężarem nie do udźwignięcia!

– Patrzcie, koledzy, ten koń ma nogę złamaną. Nie mogli go zabrać ze sobą, te 
psiekrwie, skórę z niego zdarli i z sobą zabrali! – objaśniał kapral żołnierzy.

Zamyślałem się bez myśli, czułem bez czucia, patrząc na umęczone zwierzę.
Ścierpła mi wszystka dusza i z tej duszy ścierpłej odeszła chęć wszelkiej zemsty, 

podobnie jak ze ścierpniętej dłoni sam się wysuwa sztylet.
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83. „[...] więksi i  mniejsi lżą Naczelnika, nie krępując się 
niczym”.

[Ignacy Daszyński, Wielki człowiek w Polsce. Szkic psychologiczno-polityczny, Warszawa 
1925]

[...] Nie oszczędzają rodacy i życia prywatnego swojego „władcy”. Warszawa, 
żyjąca od pół wieku plotką tylko o władcach – tą pociechą niewolników – Warszawa 
z autokracją towarzyską kobiet, mistrzyń plotkarstwa, „miasto teatralne”, bo niestety 
niczym innym do niedawna być nie mogło, ta Warszawa plotkuje, bawi się i oburza 
moralnie nazwiskami rzekomych kochanek Naczelnika, jakoby zaludniających 
maleńki i cichy Belweder! Arystokracja, kler, drobnomieszczaństwo – bo wielkiego 
mieszczaństwa Polska nie ma – urzędnicy więksi i mniejsi lżą Naczelnika, nie 
krępując się niczym. Wszak nie zaskarży do sądu, wszak nie będzie szukał pomsty, 
a nie potrzebuje zadośćuczynienia... Czasem gdzieś ktoś kogoś uderzy po pysku, 
stając w obronie honoru „Komendanta”, ale to nikłe epizody, za które zresztą bijący 
zawsze bywa zasądzony, a obity gloryfikowany. Na tym tle powstają hecarze pióra, 
lżący na wyścigi, rzucający coraz grubsze bryły błota na Naczelnika Państwa 
i Naczelnego Wodza, i to w czasie trwania wojny, bo oręż polski nie spoczywał od 
listopada 1918 aż do października 1920 r. Znów nie myślę grzebać się w szczegółach 
tej ohydy; cuchnie jeszcze, bo świeża...

Ile zdolności cierpienia, ile wytrwałości niezłomnej trzeba było, aby przez to 
błoto przebrnąć i nie rzucić olbrzymiej sprawy: ufundowania państwa polskiego.

Piłsudski tę zdolność okazał. A i tego pominąć się nie godzi, że „rodacy” biegną 
skwapliwie do każdego cudzoziemca, aby mu nagadać jak najwięcej niestworzonych 
rzeczy na swego Naczelnika Państwa. […]

Wreszcie nadchodzi – po klęskach lata 1920 r. – decydujące zwycięstwo. 
Chwała ogromna, triumf zupełny. Wróg rozbity, Polska wolna, Europa uwolniona 
od zmory „czerwonej armii”, pojącej konie w Renie... Drugi Grunwald w swych 
dalekosiężnych skutkach. Ale „rodacy” czuwają. Pan marszałek Trąmpczyński i pan 
hr. Adam Zamoyski ustawiają na podwórcu pałacu Krasińskich w Warszawie parę 
tuzinów kobiet arystokratycznych, aby oczekiwać wyjścia zwycięzcy. Wychodzi 
oto triumfator, nie Piłsudski, lecz generał francuski Weygand. Reżyserowie dają 
znak; kobiety klękają na bruku podwórca i całują ręce właściwemu „zwycięzcy”, 
bo przecież niepodobna, żeby tym zwycięzcą był Piłsudski. A równocześnie 
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w zgromadzeniu Chrześcijańskiej Demokracji przemawia znany w Warszawie 
kanonik do kilkudziesięciu zebranych. Nazywa Piłsudskiego „podłym tchórzem 
i zdrajcą”. Do tego należy dodać wiadomość „pikantną”: „cała Warszawa” zajęta 
była aktualną wieścią, że adiutant Naczelnika major Wieniawa Długoszowski 
porozumiewa się z bolszewikami po drucie, ciągnącym się z Belwederu do podziemi 
soboru na Saskim placu...

Nie wdaję się w rozpatrywanie zbawczego planu generała Weyganda, bo plan 
ten nigdy nie był wykonany. Armia polska wykonała plan Piłsudskiego i zwyciężyła. 
Szlachetny generał Weygand sam wielokrotnie przeczył publicznie, jakoby wedle 
jego planu zwyciężyła.

Kiedy agitacja polska usiłowała go skompromitować w oczach porządnych 
ludzi i fachowców swoimi pochwałami i wmawianiem weń, że to on zwyciężył 
bolszewików, wówczas oświadczył: „zwycięstwo to jest zwycięstwem polskim; 
przewidujące operacje wojskowe zostały wykonane przez generałów polskich 
według polskiego planu operacyjnego”. Nie można chyba mówić wyraźniej. Nic 
nie szkodzi. Gdyby generał Weygand mieszkał w Polsce, co roku Polacy szliby 15 
sierpnia do jego drzwi i co roku całowaliby go po rękach za to, że to on, a nie Piłsudski 
zwyciężył... Ale ponieważ gen. Weygand mieszka we Francji, więc obmyślono 
„Cud nad Wisłą”, zrobiono po kolei gen. J. Hallera, Sikorskiego, ks. Skorupkę, 
a wreszcie Matkę Boską zwycięzcami, byle tylko nie zawdzięczać Piłsudskiemu 
ocalenia, choć laik każdy łatwo może zrozumieć istotę tego ocalenia, jego przebieg 
wojenny i jego doniosłość. Różnica między projektami francuskimi a polskimi 
leżała – między innymi – także w tym, że Francuzi proponowali opuszczenie 
Wschodniej Galicji aż po linię Sanu. Zgadzało się to z politycznym zamiarem 
pozbycia się kłopotu dyplomatycznego, jaki miała wtedy Francja i Anglia z Galicją 
Wschodnią. Rezerwowano ją po cichu dla przyszłej „odrodzonej” Rosji... Piłsudski 
nie chciał Lwowa opuszczać. Wojskowe zaś znaczenie Lwowa w owej decydującej 
chwili leżało w tym, że armia Budionnego straciła właśnie pod Lwowem owych 
kilka dni, w ciągu których odbył się pod osobistą komendą Piłsudskiego piorunowy 
marsz czterech polskich dywizji na północ i przecięcie armii rosyjskich. Budionny 
poniewczasie rzucił się ku północy, aby runąć na tyły tych dywizji, ale było już za 
późno. Pobity pod Zamościem, uciekł na wschód. Gdyby Galicja Wschodnia była 
nieobsadzona polskim wojskiem, Polacy przegraliby całą kampanię, a wycofując 
się spod Lwowa, przegraliby politycznie z góry Wschodnią Galicję i Lwów. 
Zdawałoby się, że „narodowe” stronnictwa polskie powinny by właśnie za to 
wielbić Piłsudskiego, że planu francuskiego nie usłuchał i z Galicji Wschodniej się 
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nie wycofał! Zamiast pochwał jednak wysilili się „narodowi” Polacy na niesłychane 
obelgi, na publiczne wyzwiska, na błazeństwa w rodzaju całowania rąk... gen. 
Weygandowi... Pytam, gdzie na świecie jest wódz, któremu by w podobny sposób 
dziękowali „wdzięczni rodacy”?... Jakiegoż piołunu jeszcze potrzeba, aby napoić 
goryczą człowieka? […]

Któż z ludzi doznał czarniejszej wśród rodaków niewdzięczności?
Buławę marszałkowską dała mu armia. „Naród” usiłował – na próżno – nic 

o niej nie wiedzieć i nie mówić. Gdyby to od „narodu zależało, odebrano by mu po 
wojnie wszelką godność wojskową, ażeby dla nikogo nie mógł być niebezpiecznym. 
Byłoby to w „polskim stylu”.

[…]

[„Po przejściu bagna oglądam lekko zamoczone nogi i idę dalej”, mówił Józef 
Piłsudski w 1922 r., na zjeździe legionistów we Lwowie rok później tłumaczył zaś: 
„Te oszczerstwa, ta uporczywa metoda łgarstwa, którą to zdolnością odznaczają 
się pewne stronnictwa mające wpływ na społeczeństwo, na dusze wielu Polaków, 
mają źródło swe w niewolnictwie. Jako będący obiektem kłamstwa, jako 
Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz nie chciałem reagować na nie metodą represji 
państwowych. Na kłamstwo nie znajdywałem państwowych środków represyjnych, 
dlatego ich nie używałem”].
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84. Listy harcerza z wojny bolszewickiej.

[Lecha Jana Dymeckiego listy z frontu 1920, oprac. Przemysław Burchard, Warszawa, 
Burchard Edition, 2004]

Poniedziałek, 19 VII 1920
Drodzy Wujostwo!

Pisałem już dwie kartki. Trzecią przez druha Matczaka, w której donosiłem, że 
wyjeżdżamy. Otóż wyjechaliśmy – do drugiej sali w tej samej Cytadeli. Takie to 
żołnierskie życie, że nie wiesz, gdzie będziesz za godzinę. [...] W ogóle czuję się 
nieźle. Ducha nie tracę, tak jak inni koledzy, którzy mają już ochotę wracać do domu, 
a gdyby się udało, to „zwiali by” po prostu. Zrażają się oni takiemi niewygodami, 
jak np. długie czekanie w ogonku na kawę. Ja rozumiem, że inaczej być nie może, 
skoro jest nas przeszło 1000, a co dzień nowe oddziały przychodzą. Zresztą wiem, 
że nie na zabawkę zapisałem się do wojska, ale żeby „całem życiem pełnić służbę 
Ojczyźnie”, jak to przyrzekałem w kościele.

Śpi się doskonale, choć na deskach (na kocu), bo sienniki powyrzucaliśmy, 
obawiając się „towarzystwa” (wkrótce mamy otrzymać nowe). Za poduszkę 
służy plecak. Ciepło jest, z powodu ruchu całodziennego tak, że nie można nawet 
wytrzymać pod przykryciem. Budzą nas około godziny wpół do piątej.

[...]

Wielmożny Pan
W. Iwanowski
Kalisz
ul. Babina No 15.
Warszawa Cytadela 201 pp II baon VI komp., szeregowy L. Dymecki, Warszawa, 

20 VII, g. 2.30 po p[ołudniu]

Kochani Wujostwo!
Superwizja była dopiero dzisiaj, dużo odeszło, bądź z powodu niedostatków 

fizycznych, lub też z powodu braku pozwolenia rodziców. Ja, ponieważ jestem 
zdrów, i mam 18 lat (17 i 18 lat nie potrzebują pozwolenia), więc dostałem literę 
A. Jestem z tego całkiem zadowolony. Teraz życie tu się poprawi. Raz dlatego, że 
dużo wyjeżdża, a po drugie, że był przed chwilą Haller, oglądał szczegółowo całe 
koszary i wkrótce dostaniemy sienniki. Będzie więc lepiej i w jedzeniu, ze spaniem, 
i z ćwiczeniami, bo teraz, po przesortowaniu, będą nas dopiero na dobre ćwiczyć.

[...] 
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Kochani Wujostwo!
Po przebytych bitwach i marszach, (nie raz 44 km dziennie) stanęliśmy znowu 

na odpoczynek.
Nie wiemy, jak długi on będzie, możemy wyjechać dziś jeszcze, możemy za 

tydzień. W każdym razie długi on nie będzie, bo potrzebni jesteśmy przecie na 
froncie. Nasz pułk zdobył sobie dość duże uznanie, bo chociaż z początku mu się 
tak nie powiodło, że spod Łap zatrzymał się koło Mławy, to jednak on pierwszy 
podjął ofensywę pod Wronami, pierwszy zatrzymał impet napadu bolszewików, 
odrzucając go w tył. Pamiętam tę noc, kiedy podchodziliśmy pod pozycję na Wrony. 
Nie mogliśmy pojąć, po co idziemy tak daleko na północ. Robiliśmy przypuszczenia, 
że będziemy walczyć z Niemcami, czy co. Idziemy, dobrze po północy, spotykamy 
cofające się kolumny, zmęczeni, bo tego samego dnia wyszliśmy z Modlina, spać 
się chce. Nad ranem zatrzymujemy się gdzieś pod wsią, i kładziemy się w rowie. 
Piechota poszła naprzód, my w pogotowiu czekamy z karabinem.

Ledwo zaczyna świtać, odzywa się grzechotka, karabin maszynowy rosyjski, 
napotkali tyralierę naszą, która już się okopała, i próbują się posuwać dalej. 
Stopniowo ogień staje się gęstszy, chwilami zdaje się, że już nasi ustępują, kulki 
świszczą nad głowami, obijają się o szprychy wozów. Później jeszcze, zaczynają 
walić z armat, ale bardzo niecelnie. Wprost jakby na oślep. W ogóle, artyleria 
bolszewicka, o ile ją w ogóle mają, jest bardzo słaba. Bije zawsze trochę lewiej, 
i granaty w połowie nie wybuchają. Za to nasza artyleria!!! Widziałem raz jak kozacy 
próbowali szarżować na armaty. Byli już nie dalej, jak na kilometr. Jak zaczęli bić, 
to konie wraz z jeźdźcami wylatywały w powietrze, tak celnie bili. Ale wracam 
do poprzedniego. Otóż ok. g. 10 strzały dochodzą do najwyższego napięcia, naraz 
cisza... Nasi atakują, wyrzucają nieprzyjaciół z okopów i idą naprzód. Tego dnia 
nasi posunęli się o 30 km.

Poszliśmy potem duży kawał na wschód, następnie zaszliśmy bolszewików z tyłu 
na północ, i zamknęliśmy ich. Teraz prawdopodobnie są już wszyscy wyłapani. A my 
odpoczywamy. Ja jestem w dalszym ciągu pisarzem. Jest to o tyle niewygodne, że 
kiedy kompania już na odpoczynku, mam właśnie wtedy najwięcej zajęcia. Ale za 
to na linii nie jestem przymuszony siedzieć w pierwszych okopach.

Pomimo to, dwa razy już, kiedy zachodziła potrzeba, złapałem karabin 
i poszedłem odpierać nacierających. Własnego karabinu nie mam. Karabiniarze 
noszą tylko rewolwery. Pan pisarz chodzi sobie więc z rewolwerem u boku. 
Jestem przedstawiony do nominacji na starszego szeregowca, wraz z Radomskim 
i Mirowskim, dwoma kolegami – ochotnikami, z którymi tryumwirat trzymam od 
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samego początku. Nie wiem, czy co z tego będzie, wobec krótkiego czasu, jak służę 
w wojsku. W ogóle czuję się całkiem nieźle. Całuję Wujostwu rączki. Proszę pisać 
przez Pomoc Żołnierzowi, Bagatela 12.

Lech

Adres nadawcy: Poczta polowa 67, 201 pp 2 KKM, st. szer. Lech Dymecki
Wielmożny Pan
W. Iwanowski
Kalisz
ul. Babina No 15.

Kochani Wujostwo i Janiu!
Wbrew nadziejom poszliśmy nie na Suwałki, lecz na Grodno, które teraz 

zdobywamy. Fort po forcie. Telefoniści przejęli od bolszewików wiadomość, że 
nie mają amunicji. Dziś był u nas Naczelnik Państwa z gen. Rydzem-Śmigłym. 
Prawdziwy polski wąs.

Całuję serdecznie rączki wujostwu Leszek
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85. „Przyszedłem do tego wojska z  tak odległych światów 
myśli, tak obcy, a przecie nie przeżyłem już nigdy takiego uczucia 
jedności, koleżeństwa ludzi najróżniejszych klas, rang, formacji 
i  przekonań, jak wtedy w  pułku, kiedy wszystkich połączyło 
uczucie zagrożenia Polski”.

[Józef Czapski, „Kosę zapleść” [w:] idem, Czytając, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1990].

[…] Ten Chołojów dobrze pamiętam. Nagle prawe skrzydło pułku odsłonięte, 
gwałtowny obstrzał. Cofać się musimy natychmiast, grozi panika. Naokoło, 
wszędzie, bzykanie kul, to krótkie, to gwizd – prawie śpiew.

Dla mnie Chołojów to przede wszystkim porucznik Litewski. Zwołuje 
spieszonych ułanów naszego szwadronu z takim spokojem, jakby był nie to na 
mustrze, ale we własnym gabinecie. „Wszyscy do mnie. Kto będzie przy mnie, 
żadna kula go nie trafi”. Cofamy się.

Kilka minut potem widzę jak galopem trzech ułanów na siwych koniach wynosi 
z pola bitwy konającego rotmistrza [Kazimierza] Zakrzewskiego, dowódcę pułku. 
Ten wielki, ciężki człowiek leży w poprzek jak ogromna kłoda, wstrząsany galopem 
trzech koni. Znałem go jeszcze z Bobrujska, jego rozwagę i serce samotnika. […]

W chwili gdy się zaczął obstrzał [Żółtaniec], zasiadałem i ja do „kwaśnego 
mleka”. Ale kiedy ruszyły brygady konarmii, wojska naszego już w Żółtańcach nie 
było. Opuściło wieś w kierunku na zachód.

Pozostawiono mnie z paru ułanami u wylotu wsi dla obserwacji. U wylotu drugiej 
ulicy Adam Sołtan ze swoimi cekaemami. Widzę, jak przez ulicę wsi idzie szwadron 
kłusem, przechodząc z wolna w galop, dowodzi oficer w czarnej gimnastiorce, 
wszyscy szable mają wydobyte i kierują się wprost na nas. Dzieli nas 50 kroków. 
W tej chwili taczanka z karabinem maszynowym z plutonu Adama Sołtana wypada 
galopem ku nam. Zatrzymana, wypuszcza serię z cekaemu, trafiając w pierwsze 
rzędy jeźdźców. Pada oficer, kilka koni rannych? Kozaków? W szwadronie zupełne 
zamieszanie, pościg wstrzymany. Jeszcze pamiętam nazwisko strzelającego – 
plutonowy Patrzykąt.

Trzy brygady Budionnego omijają wówczas Żółtańce. Wtedy i ja widzę, ale na 
północ od Żółtaniec, tę samą szarżą kawaleryjską, na którą patrzał Krzeczunowicz. 
Z mojego miejsca: chmary koni w pełnym galopie, jeźdźców i blask szabel na 
rozległej płaszczyźnie łąki.
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Czy seria z karabinu maszynowego (zresztą natychmiast się zaciął), która 
zatrzymała natarcie czołowego szwadronu, spowodowała, że nie zostaliśmy 
wówczas zmiażdżeni przez dywizję Budionnego, która skierowała się bardziej na 
północ? Chociaż, jak pisze Krzeczunowicz, nie chodziło wcale o nas tej dywizji 
sowieckiej – śpieszyła na ratunek wojsk pod Warszawą, ale tegośmy wtedy nie 
wiedzieli.

Ostatnia bitwa, którą opisuje w swojej książce Krzeczunowicz – wiążąc ją 
z losami Leona Sapiehy i jego ranieniem, to atak 3 szwadronu 8 pułku na szosę 
Mosty–Krystynopol. Ten opis zdaje się notowany ręką któregoś z bohaterów 
Sienkiewicza. Krzeczunowicz klnie, że mianowany dowódcą pułku nie może 
wziąć udziału w szarży („wspaniałej zabawie”), gdzie szwadron Sapiehy zdobywa 
kilkadziesiąt wozów amunicyjnych i bierze do niewoli szefa sztabu 72 brygady 
piechoty; Sapieha przy tym „rąbie i strzela za dziesięciu”.

Zwycięska bitwa pod Komarowem (31.[0]8.1920) jest w tej książce zaledwie 
wspomniana, bo ranny Leon Sapieha już udziału w niej nie bierze.

Była ona, według autora tej książki i jego precyzyjnych badań, największą bitwą 
kawaleryjską od czasów wojen napoleońskich: sześć pułków po stronie polskiej, 
dwadzieścia po stronie sowieckiej. Czas trwania: 3 godziny przed południem i pół 
godziny wieczorem.

Tego dnia dopiero poczuliśmy wszyscy, że karta się odwróciła ku naszemu 
zwycięstwu. Tę bitwę, tę szarżę parugodzinną, zmaganie 7 brygady kawaleryjskiej, 
więc 8, 9 pułków ułanów i 2 szwoleżerów, gdzie moja brygada, szósta, brała również 
udział (według Krzeczunowicza i dowódcy 7 brygady, Brzozowskiego, udział 
luźny), pamiętam, jak przez sen. Mam w oczach szarżę 8 pułku już pod wieczór, 
widzę przez sekundę Krzeczunowicza na czele, w porywie galopu. Mój szwadron 
na lewym skrzydle szarżuje ku lizjerze lasu na wzgórzu. Tu znowu ten bzyk, gwizd, 
śpiew kul. Pamiętam o wiele wyraźniej mój własny stan w dobie poprzedzającej 
bitwę, stan daleki od sienkiewiczowskiego heroizmu. Mój strach, chyba najgorszy, 
jakiego doznałem w życiu, strach przed bitwą, rozhuśtana imaginacja, podsuwająca 
sto jednoczesnych możliwości, którym nie podołam. Jestem odpowiedzialny za 
pluton, każde głupstwo z mojej strony może spowodować zbyteczną śmierć ułanów; 
strach przed tym usuwa inne strachy.

A potem jest bitwa, jest rozkaz: masz przejść z plutonem stąd dotąd, pod 
obstrzałem, w lesie na wzgórzu jest jeszcze nieprzyjaciel, który strzela, masz wziąć 
udział w szarży. Wszystko nagle wydaje się tak proste i w porównaniu do wizji, 
imaginacji – wprost łatwe! I nagle nawet śladu strachu – euforia!
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Więc to jest bitwa? Wielka gra, gdzie życie twoje, moje, przestaje znaczyć?
O walkach pod Komarowem mamy opisy dokładne w książce Krzeczunowicza 

Ułani  księcia  Józefa, ale nie tutaj, bo ta książka jest przede wszystkim książką 
o przyjacielu. Czy dziwne, że ją czytając wspominam i ja moich przyjaciół? Jan 
Litewski, wówczas porucznik, którego w związku z Chołojowem wspomniałem. 
Nie było dyskusji, że on jest najwybitniejszym oficerem w pułku. Nasz porucznik 
był coraz to faktycznym dowódcą pułku. Pierwsze Virtuti, przeznaczone dla naszego 
pułku, on dostał. Dziś jeszcze, gdy jestem zaskoczony, w złej, trudnej sytuacji 
wymagającej spokoju i natychmiastowej decyzji, myślę o nim. Bez słów, tylko sobą, 
uczył każdego, jak należy postępować. Najwybitniejszy kolega o zaletach dowódcy, 
jakiego dane mi było spotkać. Po wojnie miał otwartą drogę do wielkiej wojskowej 
kariery. Nie chciał nigdy pułku opuścić – zginął w pierwszych dniach ofensywy 
niemieckiej w 1939 r. na czele 1 pułku ułanów, wierny do ostatniej chwili swemu 
pułkowi i sobie.

Pisząc o Żółtańcach wspominam Adama Sołtana – spotykam go po 20 latach 
w Starobielsku; był wówczas majorem, u niego się zbieramy na jego zakazane 
wykłady o historii wojen i na czytanie wspólne... Trylogii (w paru egzemplarzach 
trafiła do Starobielska i została dosłownie przez nas zaczytana). Po jednym takim 
czytaniu wyznaje mi Sołtan, że jeszcze teraz nie jest w stanie czytać Trylogii 
spokojnie, porywa go ta lektura w marzenia o „jakiejś wściekłej szarży, w której 
bym zginął”.

Sołtan był w obozie jednym z paru, których ani chwili nie tknęło rozprzężenie, 
desperacja porażki. Potomek dwóch generacji Sybiraków, myślą utkwiony 
w przyszłość, ale gotów wewnętrznie na wszystko, najlepszy z kolegów – zginął, 
tak jak inni jego koledzy ze Starobielska, Kozielska i z Ostaszkowa, nie w szarży 
kawaleryjskiej, o której marzył.

Przyszedłem do tego wojska z tak odległych światów myśli, tak obcy, a przecie 
nie przeżyłem już nigdy takiego uczucia jedności, koleżeństwa ludzi najróżniejszych 
klas, rang, formacji i przekonań, jak wtedy w pułku, kiedy wszystkich połączyło 
uczucie zagrożenia Polski, a śmierć tuż, wiązała wszystkich w zupełnej równości.

Gdy wspominam te krótkie miesiące mego życia, spędzone na froncie w 1920 roku, 
zdaje mi się, że tylko wówczas (u szczytu piramidy Piłsudski – Naczelnik Państwa, 
Wincenty Witos – premier, Eustachy Sapieha – minister spraw zagranicznych) – 
że tylko wtedy od rotmistrza i księcia Leona Sapiehy po porucznika i komunistę 
Władysława Broniewskiego, który ku pasji swych partyjnych towarzyszy do śmierci 
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szczycił się głośno swym Virtuti Militari z 1920 roku – aż po tego żołnierzyka 
podsłuchanego „i wszystko za te ojcyżne k... ją mać”, że tylko tam mógł Piłsudski, 
tak jak tego pragnął, tak pięknie „kosę zapleść”.

[Prezentowany tekst Józefa Czapskiego powstał na marginesie lektury książki 
Kornela Krzeczunowicza Leon Sapieha, Londyn 1967].
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86. „Było coś wspaniałego w tym pochodzie najmłodszych pod 
sztandary”.

[Adam Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego z 1920 r., 
Łomianki, LTW, 2007]

[…]
Naród drgnął.
Rząd i sejm ocknęły się pierwsze. Porzucając niezgodę i swary, postanowiły 

stworzyć gabinet ministrów, który by był wyrazem wszystkich stronnictw 
politycznych. To, co powinno się było stać w pierwszym dniu wojny i trwać aż do 
pierwszego dnia pokoju – to się stało nareszcie w lipcu roku 1920. Na czele gabinetu 
postawiono przedstawiciela najliczniejszej warstwy narodowej, włościaństwa, 
w osobie Wincentego Witosa. Jego zastępcą został Ignacy Daszyński, przedstawiciel 
robotników, zgrupowanych w stronnictwie PPS. Inne teki objęli wodzowie lub 
wybitniejsi przedstawiciele pozostałych stronnictw. Stanął rząd jedności narodowej, 
silny tym właśnie zespoleniem się wszystkich sił politycznych, silny zapomnieniem 
o różnicach.

Nowy rząd przystąpił do poboru wojskowego, a Naczelny Wódz wydał generałowi 
Hallerowi rozkaz formowania armii ochotniczej. W Warszawie, Poznaniu, Krakowie, 
we Lwowie i we wszystkich znaczniejszych miastach powstały biura werbunkowe.

Na pierwsze zawołanie pośpieszyła młodzież szkolna. Nie bacząc na obfity już 
upust krwi, oddanej przez tę właśnie młodzież w ostatnich dwu latach, pokolenie 
nasze, kształcące się w uniwersytetach, w wyższych zakładach naukowych, 
w seminariach, a nawet w gimnazjach i innych szkołach średnich – nie zaniedbało 
ani jednego dnia. Było coś wspaniałego w tym pochodzie najmłodszych pod 
sztandary. Jakby wojna krzyżowa, porywająca na nogi wszystkich, kto zdolny jest 
podźwignąć oręż. A byli wśród nich i tacy, którzy, naprawdę mówiąc, nie dorośli 
siłami do uciążliwej służby wojskowej.

Byli wśród nich chłopcy bezkrwiści, wycieńczeni niedostatkiem rodzin 
inteligentnych, z których pochodzą; byli suchotnicy i słabi na serce; byli wątli 
i wymizerowani trudami nauki. Były wśród nich prawie dzieci. Żaden nie cofnął 
się. Ojczyzna w niebezpieczeństwie! – ten okrzyk wystarczył im, by iść w pole 
i piersiami chłopięcymi zasłonić przed wrogiem stolicę.
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Przodowało im harcerstwo. Tu się okazało dowodnie, czym jest ta nowoczesna 
szkoła rycerska, szkoła hartu rycerskiego i cnót rycerskich. Widziałem we 
Lwowie, w połowie lipca, jak do Inspektoratu Okręgowego Armii Ochotniczej 
pielgrzymowali ci młodociani bohaterzy. Nie mając już prawidłowej komunikacji 
kolejowej, piechotą przemierzali po kilkanaście nieraz mil, z oddalonych zakątków 
znad Dniestru, znad Smotrycza, Czeremosza, by jak najprędzej nadążyć do koszar 
ochotniczych. Widziałem ich we Lwowie, w Warszawie i w innych punktach 
zbornych, jak z ofiarnym ogniem w źrenicach ćwiczyli się od ranka do późnych 
wieczorów letnich, jak pokonywali trud, przymuszali się do niewygód, jak się 
rwali do swej krwawej doli żołnierskiej. Niejeden z nich został na pobojowiskach. 
Niejeden z nich życiem swoim młodym zaświadczył, że w sercu jego nie było granic 
w obowiązkach dla ojczyzny. Padali, jak kwiaty pod kosą, lwięta nasze ukochane, 
bezcenny posiew patriotyzmu pod przyszłe, lepsze w Polsce dzieje.

Żadna inna warstwa społeczeństwa nie dała armii ochotniczej tak zwartego 
zastępu obrońców, jak młodzież szkolna, ale nie było też żadnej warstwy, która by nie 
drgnęła na zew ojczysty. Przede wszystkim więc miasta. W biurach werbunkowych 
widziałeś adwokatów, lekarzy, nauczycieli, handlowców, rzemieślników, 
robotników. Nie chcieli czekać na przymus poborowy. Pragnęli przed sobą i przed 
sumieniem swoim pokazać, że w takich chwilach, jak lipiec 1920 roku, każdy dzień 
zwłoki jest przestępstwem. Na czas grozy ustały strajki. Robotnik polski zapragnął 
wówczas być Polakiem przede wszystkim.

Nie można pominąć milczeniem ziemiaństwa. Do jakich dziwnych wyjątków 
należy chyba dwór wiejski, z którego młody człowiek nie poszedłby był w owe dni 
jako ochotnik. I nie tylko młodzież. Byli wśród nich tacy, którzy własnym sumptem 
ekwipowali mniejsze lub większe oddziały jazdy.

Niech mi na tym miejscu wolno będzie wyszczególnić czyn Zdzisława 
Tarnowskiego z Dzikowa: wystawienie oddziału 70 kawalerzystów i oddanie pałacu 
swego na szpital i schron dla uchodźców.

A skoro mowa o ofiarach ziemiaństwa, nie można pominąć milczeniem pamiętnej 
uchwały towarzystw ziemiańskich, oddającej państwu całkowite hipoteki większej 
własności krajowej. Skarb państwa nie korzystał z tej ofiary, nie zmniejsza to 
jednak wspaniałości tego niejałowego czynu. W jednym dniu finanse Polski miały 
– dzięki owej uchwale – zabezpieczony kredyt wielomiliardowy. Cokolwiek by 
było, pożyczało państwo na potrzeby swojej obrony, miało na dług swój poręczenie 
w osobistym majątku większych właścicieli ziemskich. Można nie bez dumy 
powiedzieć, że takiej dobrowolnej ofiary nie znamy w historiach innych krajów.

Niezależnie od tej uchwały zbiorowej, ziemiaństwo, w osobach swoich 
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poszczególnych przedstawicieli, zadeklarowało znaczne dary w postaci ziemi dla 
ochotników i inwalidów. Pięknym zwłaszcza przykładem zaświeciło obywatelstwo 
ziemi grójeckiej, które na ten cel przeznaczyło dziesiątą część posiadanej ziemi.

Nie wszyscy w kraju mogli mieć to szczęście ofiarowywać dar ziemi: natomiast 
imponującą stała się ofiarność w pieniądzach na rzecz armii. Gazety wypełnione 
były spisami ofiar. Pokolenia przyszłe z dumą będą odczytywały te karty wypełnione 
spisem darów i ofiar.

Spieszyli z darami i zapisami bogacze i biedacy, miasta i wsie, sejmiki i parafianie. 
Groźba, wisząca nad ojczyzną, przemówiła nawet do wydziedziczonych z praw. 
Oto w Krakowie, jeśli się nie mylę, więźniowie zakładu karnego zanieśli do władz 
błagalną prośbę, by mogli stanąć w szeregach, by ranami lub śmiercią wolno im 
było odkupić zbrodnie i przestępstwa.

Zaciąg ochotniczy nie mógłby był zastąpić prawidłowej armii. Musiało 
stanąć wojsko poborowe. I tu znowu nie wolno jest nie zwrócić uwagi, że na 
włościaństwo polskie, jako na najliczniejszą warstwę, padł los największej ofiary. 
Szatan bolszewicki, który sobie rozmaite u nas postaci przybrał, rozciągnął nad 
włościaństwem polskim wszelkiego rodzaju sieci. Ileż tu złota bolszewickiego 
poszło na podżegaczy, co od początku wojny wsączali w włościanina nienawiść 
do państwa polskiego, do wojska polskiego, do wojny i do poborów wojskowych! 
Chłop polski w tych godzinach powszechnego zapału nie okazał się wyrodnym 
synem ojczyzny. Z całym poczuciem karności stanął do powinności wojskowej 
i bez szemrania, bez żalów poszedł tam, dokąd go wezwał obowiązek narodowy.

Nie zbrakło więc w owej chwili nikogo, żadnej warstwy, żadnego stanu, który 
by nie pośpieszył ze swym życiem stanąć naprzeciw niebezpieczeństwu. Naród 
postanowił stanąć cały do walki i było wówczas jakby wielkie zaprzysiężenie: „jeśli 
wróg ma zwyciężyć – to na trupach wszystkich Polaków”.

Nie chcę, by mnie tu ktoś posądził o rzucenie płonnych słów. Gdy mówiłem: 
„cały naród”, to oczywiście nie miałem na myśli tego, niestety! – przygniatającego 
odsetku ludzi, mówiących po polsku i tylko po polsku mówić umiejących, 
przypisanych siłą rzeczy do obywateli Rzeczypospolitej Polski, ale latami niewoli 
i z niewoli płynących skutków – nie dorosłych jeszcze do uczuć patriotycznych. 
Ich dzieci, ich wnukowie – będą Polakami z woli i z uczucia – oni sami są dopiero 
Polakami z mowy li tylko. Gdy u nas mówi się: naród, to nie można nic innego 
mieć na myśli, jak tylko te warstwy, które przez 125 lat podległości państwowej 
cierpiały za winy przodków i za zbrodnie rozbiorców, które pragnęły świadomie 
państwowości i nie dawały sercom zagasić tęsknoty za wolnością narodową. Ten to 
właśnie naród polski z budującą jednomyślnością zerwał do czynu całą swoją duszę.
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87. Józef Piłsudski o swoich generałach.

[Polska generalicja w opiniach Marszałka Piłsudskiego, red. naukowa Andrzej Cz. Żak, 
Warszawa, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, 2012]

Gen[erał] broni Józef Haller

Pod względem charakteru dowodzenia
Zdatny do dowodzenia tylko na krótki czas. Straci powagę u podwładnych 

w bardzo szybkiem tempie z powodu swoistej demagogii i szukania za wszelką cenę 
popularności, zaczynając od podoficera, kończąc na swoim ordynansie. Gadatliwy 
bez miary i końca, żadna tajemnica nie jest pewna w jego ręku. Wobec wewnętrznej, 
daleko sięgającej niewiary w swoje siły szukać będzie wiednie i bezwiednie 
potwierdzenia wartości swojego dowodzenia w nieledwie każdym napotkanym 
człowieku. Koteryjny, nadczuły na pochlebstwa. Stąd faworytyzm nieutrzymywany 
nigdy w ręku. Łatwe zwalanie odpowiedzialności na wszystkich na prawo i na lewo. 
Obok niepewności siebie często spotykana w tych wypadkach niezdrowa ambicja 
i nieumiejętności oceny tego, co sam albo kto inny może lub nie może. Trzy takim 
charakterze ratować może jeszcze wrodzony sentymentalizm i czułość na wysoki 
styl i wielkiego znaczenia słowa.

Pod względem objętości dowodzenia
Przy slabem wykształceniu wojskowem i niewielkich zdolnościach 

przyrodzonych oraz niezwykle nielogicznej pod względem wojskowym głowie, 
mieszającej rzeczy ważne z drobiazgami i czepiającej się jako najwłaściwszej dla 
niego dziedzinie drobiazgów – objętość dowodzenia bardzo mała, w piechocie 
najwyżej pułk, w artylerii może dywizjon. Dla dowodzenia dywizją i armią zdaniem 
moim zupełnie niemożliwy. Natomiast w naszych warunkach nie byłby niemożliwy 
jako Naczelny Wódz wobec umiejętności wzbudzania morale niestety na bardzo 
i bardzo krótką metę. Każde niepowodzenie zabije go w oczach własnych, zarówno 
jak w oczach podwładnych. W wypadku dowodzenia gwałtownie potrzebuje bardzo 
tęgiego, silnego pod względem charakteru i lojalnego wobec przełożonych gen. 
Hallera szefa sztabu.
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Ogólny wniosek
Ostrzegam każdego Naczelnego Wodza, oprócz niego samego, przed użyciem 

jego podczas wojny. Nadzwyczaj trudny człowiek do ułożenia personalnego. 
Specjalnie wobec nałogu do anarchii generalskiej, kaprysów wszelkiego rodzaju, 
braku prawie absolutnego dyscypliny wewnętrznej i szukania aneksów politycznych 
i partyjnych wszędzie, gdzie je może znaleźć.

Uwaga. Przy tej całkiem negatywnej ocenie podnieść muszę możliwość, 
chociaż także na krótką metę, odezwania się do najprymitywniej pojętego honoru 
żołnierskiego z konieczną przy tym dozą śmiesznego sentymentalizmu i choć trochę 
pochlebstwa.

J.P.
Gen[erał] broni Rozwadowski Tadeusz

Pod względem charakteru dowodzenia
Bardzo zdolna, szybko orientująca się głowa. Człowiek o wielkiej wiedzy fachowej 

i żywej inteligencji. Żadnych zdolności organizacyjnych i administracyjnych. 
Przypominałby mocno znaną historyczną postać [gen. Ignacego] Prądzyńskiego, 
robiącego na poczekaniu kilka planów jeden za drugim, nie mając żadnej mocy 
charakteru, by którykolwiek konsekwentnie przeprowadzać. Zapala się łatwo do 
każdej rzeczy, do każdej myśli, by natychmiast przerzucać się do innej. Łatwo 
zapomina o czynnikach czasu i przestrzeni. Dla podwładnych zbyt łatwy i względny. 
Kontrolować ich pracy nie potrafi. Z tego powodu w personaliach dowodzenia błądzi, 
jak małe dziecko w dużym lesie, wytwarzając obiecankami chaos i zamieszanie. 
Zapala się łatwo do łudzi z powodu poszczególnych cech ich charakteru, nie biorąc 
pod uwagę całego człowieka. Wskutek tego protekcyjny, w dobrych wypadkach dla 
zuchów i tęgich żołnierzy, w złych – dla nazwiska i starych austriackich kolegów. 
Dobre wychowanie i służba poprzednia dają mu względnie wysokie kwalifikacje 
w pracach o naturze dyplomatycznej.

Pod względem objętości dowodzenia
Właściwie do żadnego dowodzenia się nie nadaje. Jednak dobry do wyzyskania 

dla specjalnych krótkotrwałych zadań wojennych, do których natychmiast się 
zapali i oddawszy dla zadania cały zapas swych wielkich zdolności potrafi niemi 
na czas pewien zastąpić braki swego charakteru. Brak zdolności organizacyjnych 
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i administracyjnych w tym wypadku surrogować należy odpowiednio dobranym 
szefem sztabu, któremu ustąpi łatwo w tej dziedzinie, gdy ten będzie przy swoim 
zdaniu się upierał, lecz, powtarzam, tylko na czas krótki i specjalne zadania!!! 
W tych wypadkach zdolności jego mogą nie mieć granic. Równie łatwo weźmie 
i będzie dowodził pułkiem, jak i armią. Więcej nie dawać, gdyż dalej zbyt poważną 
rolę odgrywają czynniki wymagające charakteru. W nieszczęściach jedyny: nie 
opuszcza go nigdy zdrowy optymizm, tężyzna żołnierza i dobry humor.

Uwaga. Bardzo ni łatwy do utrzymania tajemnicy. Wygadać się łatwo może 
w każdej rozmowie w niewinny sposób: w żarcie, półsłówku, w nieodpowiedniem 
przemilczeniu. Natomiast wysoką zaletą jest głęboko odczuty honor żołnierski, dla 
którego w każdej chwili, gdy się na serio do niego odwoła, poświęci z łatwością 
wszystko.

Gen[erał] dyw[izji] Sosnkowski Kazimierz

Pod względem charakteru dowodzenia
Umysł bardzo rozległy, zdolności duże, trochę skłonny do schematyzowania 

zjawisk i do spekulacji konstruktywnych, małe przygotowanie pod względem 
operacyjnym, niepewność siebie w wielkiej grze czasem, przestrzenią, siłami 
własnemi i nieprzyjacielskimi, grze, która jest koniecznym udziałem każdego 
dowódcy większej ilości wojska; przy jego zdolnościach musiałby dużo pracować 
w dziedzinie operacyjnej, by czuć się w niej pewniejszym siebie. Charakter niezbyt 
silny. Łatwo mu stracić wiarę w siebie przy niepowodzeniach i nieszczęściach. Wtedy 
prędko by zrzucał z siebie odpowiedzialność na wszelkiego rodzaju rady wojskowe. 
Olbrzymia umiejętność obcowania z ludźmi; nawet ulegając wpływom, nie zatraca 
siebie. Dla podwładnych zbyt względny. Dla podtrzymania braków charakteru 
wymaga otoczenia, z którem by żył osobiście dobrze i które by wytwarzało atmosferę 
ciepłą i pociechę w niepowodzeniu. Człowiek o niezmiernych zdolnościach do 
pracy bez zmęczenia fizycznego.

Pod względem objętości dowodzenia
Kandydat mój na komendanta armii. Braki pod względem operacyjnym opanuje 

szybko przy jego zdolnościach i przy daniu mu szefa sztabu, przepracowanego 
już pod względem operacyjnym. Dotychczasowa jego praca (kilkoletni minister 
spraw wojskowych) przyzwyczaiła go do mierzenia sił państwa w najrozmaitszych 
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wysiłkach i do oceniania zjawisk o charakterze nieściśle militarnym; pod tym 
względem rzadki wyjątek wśród generałów polskich. Wobec ważności tego czynnika 
dla Naczelnego Wodza przy innym Naczelnym Wodzu, jak niżej podpisany, jedyny 
dotąd kandydat na stanowisko szefa sztabu Naczelnego Wodza. Po bardzo wielkiej 
poprzedniej pracy pod względem operacyjnym jeden z moich kandydatów na 
Naczelnego Wodza.

Uwaga. Wewnętrznie bardzo dyscyplinowany, lecz nadczuły na ukłucia 
i przykrości moralne. Należy to zawsze uwzględniać i być ostrożnym, by mu nie 
niszczyć sił, potrzebnych dla podtrzymania jego charakteru w pracy dowodzenia. 
Zachowanie się takie nie szkodzi przełożonemu, gdyż jest lojalnym i w czasie wojny 
przejętym wielką cnotą żołnierską – dyscypliną.

Gen[erał] dyw[izji] Żeligowski Lucjan

Pod względem charakteru dowodzenia
Człowiek o silnym charakterze, lecz z powodu braku wykształcenia wojskowego 

i obycia się w dowodzeniu bardziej samodzielnem, niepewny siebie. Ma zły 
zwyczaj pytania wszystkich o zdanie i radę. Jeżeli świadczy to o nim dobrze jako 
o człowieku, to w dowodzeniu może łatwo zabić jego autorytet, a w każdym razie 
opóźnia znakomicie pobranie jakiejkolwiek decyzji. Potrzebuje koniecznie takiego 
otoczenia, którego by się nie wstydził pytać nawet o najdrobniejszą rzecz. W boju jest 
to generał pewny i dopóki trwa bój nawet jego wady nie są niebezpieczne. Natomiast 
w pracy wyższego dowodzenia będzie chwiejny i będzie łatwo ulegał chwilowym 
pomysłom, nieraz najbardziej dziwacznym. W stosunku do podwładnych jest może 
trochę za względny i rozsądnie podzielić robotę prawdopodobnie nie potrafi. Jest 
dobrym, honorowym żołnierzem, tak że nawet jego wady, jak pewna doza próżności 
i upór rasy wileńskiej ustępują łatwo pod naciskiem dyscypliny wewnętrznej 
i imperatywnego nakazu niesienia służby dobrze.

Pod względem objętości dowodzenia
Może dowodzić armią, z warunkiem, żeby się czuł pewnym swego szefa sztabu 

w dziedzinie operacyjnej i zarządu tyłami. Szef sztabu musi być tak dla niego 
dobrany, żeby się czuł z nim czuł [!] dobrze osobiście, lepszy zawsze jest do użycia 
na froncie niż na tyłach.
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Gen[erał] dyw[izji] Władysław Sikorski

Pod względem charakteru dowodzenia
Inteligentny żywy umysł, lekki charakter obok wielkiej ambicji. Nadzwyczajnie 

łatwy w obcowaniu z ludźmi, których umiejętnie i celowo zużytkowuje. Bardzo 
dobry organizator, umiejący szybko podzielić pracę, łatwo oceniając zdolności ludzi, 
o ile nie przysłoni mu wzroku taka czy inna prywata, do czego jest bardzo i bardzo 
skłonny. Umie i lubi rozkazywać i przy swojej obrotności daje sobie łatwo radę 
prawie w każdej sytuacji. Brak mu większego wykształcenia wojskowego, gdyż 
pod tym względem zadawalnia się małem, powierzchownem ujęciem sprawy. Ma 
jednak dobre oko operacyjne i przy zdolności do ryzyka jest zdatny do wyższego 
dowodzenia. W stosunku do podwładnych w miarę rozkazujący, miły w obejściu, 
trochę zanadto szukający popularności, niekiedy niebezpieczny dla nich, wobec 
tego, że jest łatwy do prywaty i do zwalenia winy i odpowiedzialności z siebie na 
innych.

Pod względem objętości dowodzenia
Dowodzić armią będzie łatwo. Jako człowiek, znający dobrze stosunki i siły 

państwowe, nadaje się także jako szef sztabu przy Naczelnym Wodzu, biorącym na 
siebie całkowicie operacje, a także na ministra spraw wojskowych podczas wojny.
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88. „Oto ze wszystkich byłych zaborów zeszły się Polski dzieci, 
aby z wielkiej o ojczyznę dbałości i miłości ku niej czystą krew 
toczyć...”.

[Tadeusz Szmurło, Ofensywa [w:] Cwałem, galopem. Opowieści z wojny polsko-bolszewickiej, 
wybór i posłowie Bohdan Kubicki, Sopot, Oficyna Wydawnicza „Modem”, 1990]

Nadjeżdża znowu jakiś pułk ułanów, formowany gdzieś w Galicji, z rezerwistów 
byłej armii austriackiej. Zdaje się nam, że ci „austriaccy” kawalerzyści mają 
wyjątkowo duże nosy – cały pułk ma na głowach furażerki, przez co nosy sterczą 
jakby dłuższe. Ale miny u byłych k.u.k. ułanów tęgie, twarze przepisowe i fasowane, 
jak Pan Bóg przykazał.

Choć „szwicowali jak wielka cholera” niemały kawał drogi, jednak prężą się na 
koniach, a krygują, jakby jechali nie przez rynek w Płońsku, lecz przez Warszawę, 
z którego obserwują dziarskich ułanów kucharki i tradycyjne mamki. I jadą ułany 
ku pozycji, rżnąc fason austriackiej kawalerii, wykonany z lwowska po krakowsku.

Zakroczymską szosą przez ulicę Warszawską maszeruje pomorska, kaszubska 
piechota. Idą sztywne, dziarskie, roześmiane chłopaki od Tczewa, Starogardu, 
Kartuz, Kościerzyny, Wejherowa i Pucka.

Tu się znów polskie morze z ziemią mazowiecką po długiej rozłące wita – jakby 
powiedział Turowski. A za chwilę Pomorze poprzez krew dzieci swoich zaślubi na 
wieki ziemię Płońską...

Bo i jakżeż inaczej? Po tylu latach rozłąki musi wybuchnąć tak wielka miłość, 
że trzeba będzie krwi z serca utoczyć. A gdzież może być odpowiedniejsze na 
taką wielką uroczystość miejsce – jak nie w pobliżu stolicy! – Żeby Polska mocno 
wyrosła, trzeba kościami i krwią ziemię tu pognoić. A to wszystko z wielkiej miłości 
i dbałości o Polskę trzeba uczynić – tak mówi chłop polski, Turowski.

Czyż to nie jest prawda...? Oto ze wszystkich byłych zaborów zeszły się Polski 
dzieci, aby z wielkiej o ojczyznę dbałości i miłości ku niej czystą krew toczyć...

Nie brakuje tu nikogo. Idą na bój rzemieślnicy, robotnicy, uczniowie, urzędnicy, 
więksi ziemianie, mniejsi rolnicy, a najgęściej idzie chłop polski, gospodarz – bo 
tych w Polsce najwięcej.

Nikt nie został z tyłu. Idą wszystkie stany, pogodzone jedną wielką myślą: krwi 
dać trzeba szczerej, nieskłóconej, by Polskę ze snu wielkiego poderwać do życia. 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz I dzieci nam germanił... śpiewają mocno, 
z głębi duszy, idący Poznaniacy.
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Tak, na pewno nikt nam nie odważy się ,,w twarz plunąć”, jeżeli naród nasz 
będzie silny wspólnością sprawy, pogodzeniem się i miłością, tak, jak to było 
pamiętnych dni sierpniowych.

Tymczasem pod dom Ryglewicza zajeżdżały coraz to nowe transporty rannych 
i zmarłych żołnierzy. Kilku doktorów i siostry miłosierdzia mają porządną robotę. 
Lekarze wiercili w ranach różnymi przyrządami, obcinali niepotrzebne kawałki 
ciała i kończyn, leli w otwarte rany całe butelki jodyny. Przez otwarte okna domu 
dochodziły krzyki i jęki operowanych. Do oczekujących ciężarowych samochodów 
wynoszono ludzkie kukły i bezwładne kłody, aby je odwieźć do porządniejszych 
szpitali – po śmierć, po kalectwo lub (jeśli kto miał szczęście) po wyzdrowienie.

Zmarłych układano równo, obok siebie, pod płotem, okalającym duże podwórze.
Była tu dobrana kolekcja: i młodzi, i starzy, i niscy, i wysocy, blondyni i łysi, 

w nowych jak z igły mundurach, uszytych może przed tygodniem u pierwszorzędnego 
krawca, i w butach eleganckich – to znów chłopcy w porwanych, podartych 
bluzach, w butach łatanych własnymi rękami lub rękami wroga wojennego sprzętu 
postępującej wolniej piechocie.
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89. „Żołnierze! Nie na próżno i  nie na marne poszedł wasz 
trud”.

[Józef Piłsudski, Rozkaz na zakończenie wojny, 18 X 1920 r. [w:] idem, Pisma 
zbiorowe, t. 5, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 (reprint wydania 
z 1937–1938)]

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 zachodnich 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 świata.

Naród polski porwał się do broni, zrobił olbrzymi wysiłek, tworząc liczną i silną 
armię.

Na barki moje, jako Naczelnego Wodza, w ręce wasze, jako obrońców Ojczyzny, 
złożył naród ciężkie zadanie zabezpieczenia bytu Polski, zdobycia dla niej szacunku 
i znaczenia na świecie i dania jej pełni niezależnego rozporządzania się swoim 
losem.

Zadanie nasze dobiega końca. Nie było ono łatwym. Polska, zniszczona przez 
wojnę, nie z jej woli na ziemiach polskich prowadzoną, była biedna. Nieraz, 
żołnierze, łzy cisnęły mi się do oczu, gdym widział wśród szeregów wojsk, 
prowadzonych przeze mnie, wasze bose, pokaleczone stopy, które już przemierzyły 
niezmierne przestrzenie, gdym widział brudne łachmany, pokrywające wasze ciało, 
gdym musiał obrywać wasze skromne racje żołnierskie i żądać często, byście 
o głodzie i chłodzie szli do krwawego boju. Praca była ciężka, a że była rzetelna, 
zaświadczą o tym tysiące mogił i krzyżów żołnierskich, rozsianych po ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej od dalekiego Dniepru do rodzimej Wisły.

Za pracę i wytrwałość, za ofiarę i krew, za odwagę i śmiałość dziękuję wam, 
żołnierze, w imieniu całego narodu i Ojczyzny naszej.
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Pokój nie jest jeszcze zawarty w formie skończonej. Żołnierz polski ma go czekać 
z bronią u nogi, cierpliwie i spokojnie, gotowy w każdej chwili stanąć w obronie 
owoców swego zwycięstwa, gdyby nieprzyjaciel miał się cofnąć przed ostatecznym 
jego utrwaleniem. Tej cierpliwości i spokoju wymagam od was stanowczo.

Żołnierz, który tyle zrobił dla Polski, nie zostanie bez nagrody. Wdzięczna 
Ojczyzna nie zapomni o nim. Zdobyte zostały ogromne obszary, opustoszone 
i obrócone przez wojnę światową prawie w pustynię.

Zaproponowałem już rządowi, by część zdobytej ziemi została własnością tych, 
co ją polską zrobili, uznoiwszy ją polską krwią i trudem niezmiernym. Ziemia ta, 
strudzona siewem krwawym wojny, czeka na siew pokoju, czeka na tych, co miecz 
na lemiesz zamienią, a chciałbym, byście w tej pracy przyszłej tyleż zwycięstw 
pokojowych odnieśli, ileście ich mieli w pracy bojowej.

Żołnierze! Zrobiliście Polskę mocną, pewną siebie i swobodną. Możecie 
być dumni i zadowoleni ze spełnienia swego obowiązku. Kraj, co w dwa lata 
potrafi wytworzyć takiego żołnierza, jakim wy jesteście, może spokojnie patrzeć 
w przyszłość.

Dziękuję wam raz jeszcze!
Rozkaz przeczytać we wszystkich kompaniach, szwadronach, bateriach 

i instytucjach armii polskiej.
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90. „Wspólnie przelana krew i  braterskie mogiły położyły 
kamień węgielny wzajemnego porozumienia i pomyślności obu 
narodów”.

[Józef Piłsudski, Pożegnanie Wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej, 18 X 1920 [w:] idem, 
Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 (reprint wydania z 1937–
1938)]

W imieniu armii polskiej pozdrawiam armię Ukraińskiej Republiki Ludowej 
w chwili, kiedy, odrodzona i wzmocniona, zakreśla ona sobie nowe cele, od których, 
być może, zależy przyszłość Europy.

Armia nasza pamięta krwawe walki, w których uczestniczyły wytrwale zarówno 
w dni zwycięstwa, jak i w godzinach próby, wojska ukraińskie. Wspólnie przelana 
krew i braterskie mogiły położyły kamień węgielny wzajemnego porozumienia 
i pomyślności obu narodów.

Obecnie, po dwóch latach ciężkich walk z barbarzyńskim najeźdźcą, żegnam 
wspaniałe wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej i stwierdzam, że w najcięższych 
chwilach, wśród nierównych walk niosły one wysoko swój sztandar, na którym 
wypisane hasło: „Za naszą i waszą wolność” jest wyznaniem wiary każdego 
uczciwego żołnierza.

Belweder, dnia 18 października 1920 roku

Wódz Naczelny Wojsk Polskich
Marszałek Józef Piłsudski
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91. „Obie układające się strony zapewniają sobie nawzajem 
całkowite poszanowanie suwerenności państwowej”.

[„Traktat ryski” [w:] Dzieje Polski 1918–1939: wybór materiałów źródłowych, red. i oprac. 
Władysław A. Serczyk, Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990]

[…]
Artykuł III
Rosja i Ukraina zrzekają się wszelkich praw i pretensji do ziem położonych 

na zachód od granicy oznaczonej w artykule II traktatu niniejszego [wyznaczał on 
przebieg granicy między Polską a Rosją sowiecką]. Ze swej strony Polska zrzeka 
się na rzecz Ukrainy i Białorusi wszelkich praw i pretensji do ziem położonych na 
wschód od tej granicy.

Obie układające się strony zgadzają się, że o ile w skład ziem położonych na 
zachód od oznaczonej w artykule II traktatu niniejszego granicy wchodzą terytoria 
sporne między Polską a Litwą – sprawa przynależności tych terytoriów do jednego 
z tych dwóch państw należy wyłącznie do Polski i Litwy.

Artykuł IV
Z poprzedniej przynależności części ziem Rzeczypospolitej Polskiej do 

byłego imperium rosyjskiego nie wynikają dla Polski w stosunku do Rosji żadne 
zobowiązania i obciążenia, z wyjątkiem przewidzianych w traktacie niniejszym.

Zarówno z poprzedniej łącznej przynależności do byłego imperium rosyjskiego 
nie wynikają żadne wzajemne zobowiązania i obciążenia z wyjątkiem przewidzianych 
w traktacie niniejszym między Polską a Białorusią i Ukrainą.

Artykuł V
Obie układające się strony zapewniają sobie nawzajem całkowite poszanowanie 

suwerenności państwowej i powstrzymanie się od jakiegokolwiek mieszania się 
do wewnętrznych spraw strony drugiej, w szczególności od agitacji, propagandy 
i wszelkiego rodzaju interwencji lub od ich popierania.

Obie układające się strony zobowiązują się nie tworzyć i nie popierać organizacji 
mających na celu walkę zbrojną z drugą układającą się stroną bądź czyniących zamach 
na jej całość terytorialną, bądź przygotowujących obalenie jej ustroju państwowego 
lub społecznego drogą gwałtu, jak również organizacji przypisujących sobie rolę 
rządu strony drugiej lub części jej terytorium. Wobec tego strony zobowiązują się nie 
zezwalać na przebywanie na swym terytorium takich organizacji, ich urzędowych 
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przedstawicielstw i innych organów, wzbronić werbowania wojskowego oraz wwozu 
na swe terytorium i przewozu przez swe terytorium sił zbrojnych, broni, amunicji 
i wszelkiego rodzaju materiałów wojennych, przeznaczonych dla tych organizacji.

Artykuł VI
(dotyczy sprawy obywatelstwa)
Artykuł VII
1. Rosja i Ukraina zapewniają osobom narodowości polskiej, znajdującym się 

w Rosji, Ukrainie i Białorusi, na zasadzie równouprawnienia narodowości, wszystkie 
prawa zabezpieczające swobodny rozwój kultury i języka oraz wykonywanie 
obrzędów religijnych. Wzajemnie Polska zapewnia osobom narodowości rosyjskiej, 
ukraińskiej i białoruskiej, znajdującym się w Polsce, wszystkie te prawa.

Osoby narodowości polskiej, znajdujące się w Rosji, Ukrainie i Białorusi, mają 
prawo w ramach ustawodawstwa wewnętrznego pielęgnować swój język ojczysty, 
organizować i popierać własne szkolnictwo, rozwijać swoją kulturę i tworzyć w tym 
celu stowarzyszenia i związki. Z tych samych praw w ramach ustawodawstwa 
wewnętrznego korzystać będą osoby narodowości rosyjskiej, ukraińskiej 
i białoruskiej znajdujące się w Polsce.

2. Obie układające się strony zobowiązują się nawzajem nie mieszać się ani 
bezpośrednio ani pośrednio do spraw ustroju i życia Kościoła oraz związków 
wyznaniowych znajdujących się na terytorium strony drugiej.

3. Kościoły i stowarzyszenia religijne, do których należą osoby narodowości 
polskiej w Rosji, Ukrainie i Białorusi, mają prawo w granicach prawodawstwa 
wewnętrznego samodzielnie urządzać swoje wewnętrzne życie kościelne.

Wyżej wzmiankowane kościoły i stowarzyszenia religijne mają prawo 
w granicach prawodawstwa wewnętrznego użytkowania i nabywania majątku 
ruchomego i nieruchomego, koniecznego do wykonywania obrządków religijnych 
oraz utrzymywania duchowieństwa i instytucji kościelnych.

Na tych samych zasadach mają one prawo korzystania z kościołów i instytucji 
koniecznych dla wykonywania obrządków religijnych.

Z tych samych praw korzystają osoby narodowości rosyjskiej, ukraińskiej 
i białoruskiej w Polsce.

Artykuł VIII
Obie układające się strony zrzekają się wzajemnie zwrotu swych kosztów 

wojennych, tj. wydatków państwowych na prowadzenie wojny między nimi, jak 
również odszkodowania za straty wojenne, tj. za straty, które były wyrządzone im 
lub ich obywatelom na terenie operacji wojennych przez działania i zarządzenia 
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wojenne w czasie wojny polsko-rosyjsko-ukraińskiej.
Artykuł IX (dotyczy repatriacji i jeńców wojennych)
Artykuł X
(dotyczy amnestii za zbrodnie i przestępstwa polityczne)
Artykuł XI
1. Rosja i Ukraina zwracają Polsce następujące przedmioty wywiezione do Rosji 

lub Ukrainy od 1 stycznia 1772 roku z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) wszelkie trofea wojenne (na przykład: chorągwie, sztandary, wszelkie znaki 

wojskowe, działa, broń, regalia pułkowe itp.), jak również trofea zabrane od roku 
1792 narodowi polskiemu w jego walce o niepodległość przeciw carskiej Rosji. Nie 
podlegają zwrotowi trofea polsko-rosyjsko-ukraińskiej wojny 1918–1921 roku;

b) biblioteki, księgozbiory, archeologiczne i archiwalne zbiory, dzieła sztuki, 
zabytki oraz wszelkiego rodzaju zbiory i przedmioty o wartości historycznej, 
narodowej, artystycznej, archeologicznej, naukowej lub w ogóle kulturalnej.

Zbiory i przedmioty omówione pod literami a i b punktu niniejszego podlegają 
zwrotowi bez względu na to, wśród jakich okoliczności lub z jakich rozporządzeń 
ówczesnych władz były wywiezione i bez względu na to, do jakiej osoby prawnej 
lub fizycznej należały pierwotnie lub po wywozie. [...]

3. Rosja i Ukraina zwracają Polsce wywiezione z terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, począwszy od 1 stycznia 1772 roku i odnoszące się do terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, archiwa, registratury, archiwalia, akta, dokumenty, 
rejestry, mapy, plany i rysunki, jak również płyty i klisze, tłoki pieczętne, pieczęcie 
itp. wszelkich urzędów, instytucji państwowych, samorządowych, społecznych 
i duchownych.

Te jednak z wyżej wymienionych przedmiotów, które aczkolwiek nie odnoszą 
się w całości do terytorium obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie mogą być 
podzielone, będą zwrócone Polsce. 

[…]
Rosja i Ukraina przekazują Polsce powstałe w okresie od 1 stycznia 1772 roku 

do 9 listopada 1918 roku podczas zarządu rosyjskiego ziemiami, które wchodzą 
w skład Rzeczypospolitej Polskiej, archiwa, registratury, archiwalia, akta, 
dokumenty, rejestry, mapy, plany i rysunki instytucji ustawodawczych, centralnych, 
prowincjonalnych i lokalnych organów wszystkich ministerstw, urzędów oraz 
zarządów, jak również ciał samorządowych, instytucji społecznych i publicznych, 
o ile przedmioty powyższe odnoszą się do terytorium obecnej Rzeczypospolitej 
Polskiej i znajdują się faktycznie na terytorium Rosji lub Ukrainy. [...] 
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7. Obie układające się strony, zgadzając się, że usystematyzowane, naukowo 
opracowane i zamknięte kolekcje, stanowiące podstawę zbioru o wszechświatowym 
znaczeniu kulturalnym, nie powinny podlegać zburzeniu, stanowią, co następuje: 
jeżeli usunięcie jakiegokolwiek przedmiotu, podlegającego na zasadzie punktu 1b 
artykułu niniejszego zwrotowi do Polski, mogłoby zburzyć całość takiej kolekcji – 
to przedmiot ten, wyjąwszy wypadek ścisłego jego związku z historią lub kulturą 
Polski, powinien pozostać na miejscu za zgodą obu stron komisji mieszanej, 
przewidzianej w punkcie 15 artykułu niniejszego, za ekwiwalent w przedmiocie 
równej wartości naukowej lub artystycznej.

8. Obie układające się strony oświadczają gotowość zawarcia umów specjalnych, 
dotyczących zwrotu, wykupu lub wymiany przedmiotów kategorii wymienionych 
w punkcie 1b artykułu niniejszego, w wypadkach, gdy przedmioty przeszły na 
terytorium strony drugiej w drodze dobrowolnej transakcji lub spadkobrania, o ile 
przedmioty te stanowią dorobek kulturalny strony zainteresowanej. […]

15. Dla wprowadzenia w życie postanowień artykułu niniejszego utworzona 
zostanie, nie później jak w ciągu 6 tygodni od chwili ratyfikacji traktatu niniejszego, 
specjalna komisja mieszana na zasadach równości, z siedzibą w Moskwie, składająca 
się z 3 przedstawicieli z każdej strony i niezbędnych ekspertów.

Komisja ta w działalności swojej kierować się powinna instrukcją, stanowiącą 
załącznik nr 3 do traktatu niniejszego.

Artykuł XII (dotyczy własności mienia państwowego)
Artykuł XIII
Z tytułu uznanego przez umowę o przedwstępnych warunkach pokoju z 12 

października 1920 roku aktywnego udziału ziem Rzeczypospolitej Polskiej w życiu 
gospodarczym byłego imperium rosyjskiego – Rosja i Ukraina zobowiązują się 
wypłacić Polsce trzydzieści milionów rubli złotych w złotych monetach albo sztabach 
nie później niż w ciągu jednego roku od chwili ratyfikacji traktatu niniejszego.

[…] Artykuł XIX
Rosja i Ukraina zwalniają Polskę od odpowiedzialności za długi i wszelkiego 

rodzaju inne zobowiązania byłego imperium rosyjskiego, w tej liczbie za 
zobowiązania powstałe z emisji pieniędzy papierowych, znaków kasowych, 
z obligacji, serii i świadectw skarbu rosyjskiego, z długów zewnętrznych 
i wewnętrznych byłego imperium rosyjskiego, z gwarancji udzielonych wszelkim 
instytucjom i przedsiębiorstwom oraz z długów gwarancyjnych tychże itp., 
z wyjątkiem gwarancji udzielonych instytucjom i przedsiębiorstwom na terytorium 
Polski.
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92. „Dosyć już my ucierpieliśmy od najazdów okrutnych hord 
bolszewickich...”.

[Petycja obywateli Ziemi Mińskiej do Sejmu Polskiego. Dokument w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej. Cyt. za: Czesław Miłosz, Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków, Wydawnictwo 
Literackie, 2000]

My, niżej podpisani obywatelowie płosy zakordonowej wyznania r[zymsko]
katolickiego, prawosławnego, mahometanie i Izraelici, posiadacze drobnej własności, 
małorolni i robotnicy różnych fachów. Na zebraniu w dniu 30 stycznia 1921 roku 
jednogłośnie uchwaliliśmy prosić Sejm Polski ustawodawczy w Warszawie, jak 
również i Mocarstw sprzymierzonych o przyłączeniu na stałe do Państwa Polskiego 
Ziemi Mińskiej. Mocno wierzymy i gorąco ufamy, że głosy nasze będą usłuchane. 
– Dosyć już my ucierpieliśmy od najazdów okrutnych hord bolszewickich, którzy 
pozabierali naszą majętność, konie i bydło. Pomordowali naszych synów i braci, 
znęcając się nawet nad ich trupami i doprowadziły nas do nędzy i niedoli.

Prośbę naszą popieramy krwią braci i synów naszych, którzy przez cały czas 
walki armii polskiej z bolszewikami krew swą przelewali razem z bratnim żołnierzem 
Polskim za wolność i niepodległość Polski i za przyłączenie terenów naszych na 
stałe do Polski. Jednocześnie z tym wybraliśmy czterech przedstawicieli, którzy 
pojadą na konferencję pokojową do Rygi dla popierania tam wobec przedstawicieli 
wszystkich narodów spraw naszych.

Kilka tysięcy podpisów polskich, rosyjskich i żydowskich. [styczeń 1921]
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93. Potomek Reytana przeciw traktatowi ryskiemu.

[Dokument w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Cyt. za: Czesław Miłosz, Wyprawa 
w dwudziestolecie, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2000]

Pośle Profesorze Stanisławie Grabski!
Dzieło twe zostało dokonane – już jutro może Polska powodowana Twą polityką 

zaślepienia partyjnego wyrzeknie się ostatecznie swych Kresów białoruskich, 
wyrzeknie się kraju, który przez kilkaset lat podzielał z nią bez szemrania i dolę, 
i niedolę, który nieraz więcej przeniósł za swą polskość niż ta najukochańsza 
Macierz, a pomimo to nigdy się tej polskości nie wyrzekł i, gdy tego zachodziła 
potrzeba, zawsze solidarnie z nią występował, czy to w 1831 czy w 1863 roku, 
gdy żadnych nadziei należenia do Polski nie było, czy też podczas wyborów do 
pierwszej Dumy Rosyjskiej, gdy tylko dlatego, by przypadkiem nie zabrakło 
jednego głosu przy uchwalaniu autonomii dla Kongresówki, nie zawahaliśmy się 
nawet narazić nasze stosunki z innymi mniejszościami narodowymi, czy to w 1917 
r., gdyśmy wszelkimi środkami popierali formację jenerała Dowbor-Muśnickiego, 
pomimo tego iż wy, panowie z narodowej demokracji, dowodziliście w swych 
pismach, wydawanych za pieniądze czy kredyty wyłudzone od nas, kresowców, 
pod pozorem konieczności propagandy prasowej w sprawie polskiej w Paryżu czy 
też w Londynie, iż Kresy białoruskie nic Polskę nie obchodzą. Wyrzeknie się Polska 
tego kraju bez zapewnienia mu nawet prawa wypowiedzenia się, co było w każdym 
razie Jej świętym obowiązkiem, bez wysłuchania jego woli, bez dania możności 
głośnego protestu w obliczu Europy jego przedstawicielom, nie dopuszczając do 
krzyku rozpaczy całego narodu przez usta drugiego Reytana.

Stanisławie Grabski! Odpowiedzialność za haniebny pokój, który narzuciłeś 
Polsce, pada na Ciebie. Pada na Ciebie i hańba oddania na mękę ostatecznego 
zmoskalenia tych milionów ludu białoruskiego tak haniebnie odepchniętego 
przez Polskę. Stanisławie Grabski! Imieniem tych milionów bądź przeklęty! Bądź 
przeklęty imieniem tych powstańców naszych, których kości bieleją po całej Rosji 
za udział w powstaniach! Bądź przeklęty imieniem tych wyzutych ze swego mienia 
uczestników powstań! Bądź przeklęty imieniem tych „opornych”, umęczonych przez 
Moskwę za wytrwanie w „polskiej” wierze! Bądź przeklęty imieniem tych pokoleń, 
które wszystkiego sobie odmawiały, byleby piędzi ziemi nie oddać wrogowi! Bądź 
przeklęty imieniem tych męczenników naszych skatowanych przez Moskali na 
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naszych Kresach! Stanisławie Grabski! Bądź przeklęty imieniem Tadeusza Reytana, 
przez którego ciało sejm polski drugi raz przestępuje, uchwalając ten nowy rozbiór 
Polski!

Stanisławie Grabski! Niech świadomość, iż nie ma tej minuty i sekundy, kiedy 
by Twe imię nie było przeklinane, nie da Ci zamknąć spokojnie oczu, a gdy wreszcie 
staniesz przed Najwyższym, zdając rachunek ze swych czynów, niech straszny głos: 
Kainie Grabski, cóżeś uczynił ze swych braci białoruskich? Niech Cię prześladuje 
w wieczności!

Kainie Grabski! Bądź kroć kroci razy przeklęty!
Prawnuk Tadeusza Reytana

Henryk Grabowski
Warszawa, 13 kwietnia 1921 r.

[Henryk Grabowski zginął z rąk sowieckich po agresji ZSRS na Polskę 17 
września 1939 roku].
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94. Grób Nieznanego Żołnierza.

[Mogiła nieznanego żołnierza [w:] Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa, staraniem 
i nakładem Straży Mogił Polskich Bohaterów we Lwowie w dwudziestą rocznicę powstania 
Towarzystwa, Lwów 1939. Reprint. Wydano staraniem Michała Michalskiego we współpracy 
z Oficyną Wydawniczą GREN, Warszawa 1991]

Za przykładem przede wszystkim Francji, a częściowo i innych państw, biorących 
udział w wojnie światowej, powstał także u nas, choć później, kult Nieznanego 
Żołnierza.

W Polsce postanowiono pochować go w Warszawie, pod arkadami gmachu 
Sztabu Głównego Wojska Polskiego. W tym celu postanowiono z 15 najważniejszych 
pobojowisk, na których żołnierz polski przelewał krew, wydostać z ziemi szczątki 
jednego nieznanego bohatera i uroczyście przenieść je do Warszawy.

Los miał oznaczyć to pobojowisko. Los też padł na Lwów. Dnia 29 października 
1925 roku, nastąpiło w godzinach popołudniowych rozkopanie trzech mogił na 
Cmentarzu Obrońców Lwowa, oznaczonych napisem: „Nieznany Żołnierz”.

Trzy trumny wydobyte na wierzch dziwnym trafem zawierały zwłoki 
szeregowca, kaprala i sierżanta. Stwierdzono, że wszyscy trzej byli żołnierzami 
liniowymi, że zginęli wskutek ran i że pochowano ich w mundurach postrzępionych 
i pokrwawionych.

Z tych trzech trumien padł wybór na zwłoki szeregowca, które jako godne 
pochowania na miejscu czci całego Narodu wybrała p. Zarugiewiczowa, matka 
jednego z bohaterów, zabitych pod Zadwórzem, a którego zwłok również nie można 
było zidentyfikować. Gdy odkryto trumnę, oznaczoną przez p. Zarugiewiczową, 
widać w niej było żołnierzyka z przedziurawioną od kuli czaszką i złamaną pociskiem 
nogą. Pod bokiem miał przegniłą maciejówkę z białym orzełkiem. Mundur cały 
w zakrzepłej krwi i w strzępach.

Zwłoki tego Nieznanego Żołnierza przewieziono do Warszawy. W miejscu, 
gdzie spoczywał we Lwowie, położono płytę projektu Kazimierza Sokolskiego, 
której fotografię zamieszczamy.

Płyta wykuta jest z czarnego polerowanego granitu. Górna powierzchnia 
ozdobiona wypukłymi sylwetami orderu Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości, 
oraz następującym napisem:

„Zwłoki zabrano dnia 29 października 1925 r. i uroczyście przewieziono w dniach 
30–31 października i 1 listopada do Warszawy, gdzie pochowano w mogile na placu 
Marsz. Józefa Piłsudskiego, dawniej Saskim, jako zwłoki Nieznanego Żołnierza”.
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95. „…a Polszka tylko jedna”.

[Adam Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego z 1920 r., 
Łomianki, LTW, 2007]

[...] Brałem jedne po drugiej z tych kilkuset sztuk korespondencji i zacząłem 
je czytać. Drogie żołnierzyki! przebaczcie mi moje przestępstwo; nie gwoli czemu 
innemu wiodła mię moja ciekawość, lecz tylko gwoli temu, by mieć sposobność 
znowu pisać o was, by społeczeństwu przypomnieć waszą dolę i zachęcić do opieki 
nad wami. [...]

Najdroższa Matko! Nasamprzód niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, 
a następnie donoszę Ci, droga Matko, mile i uprzejmie, żem zdrów dotychczas, 
dzięki Bogu, czego i Tobie życzę. Pędzimy bolszewików dzień i noc, z tego 
powodu jest się ciągle głodnym, o czym Ci donoszę. Kochający syn. [...] Są listy 
do rodziców, rodzeństwa, bogdanek, przyjaciół. Są do znajomych, są do osób 
poznanych w podróży. [...] I wreszcie jeden jeszcze list, z zachowaniem ortografii: 

Najdroższa Matko: pisę i nie wiem, czy nie pisę ras ostatni, bo jezdem 
w atakach dzień i noc. Bóg przenajswientszy wie tylko, czy zyw powruce. Ale to 
nic. Nie jeden ja taki syn i niejedna ty taka matka biedna a Polszka tylko jedna.
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