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Bitwa, która uratowała niepodległość – 98.
rocznica Bitwy Warszawskiej
Zwycięstwo nad bolszewikami u wrót Warszawy, odniesione w
sierpniu 1920 roku, zadecydowało o zachowaniu młodej polskiej
niepodległości i przekreśliło plany rozprzestrzenienia
komunizmu na Europę Zachodnią. W 98. Rocznicę Bitwy
Warszawskiej, zwanej również Cudem nad Wisłą, prezes IPN
Jarosław Szarek oddał hołd bohaterom wojny 1920 roku w
Wólce Radzymińskiej i Ossowie. Uczcił też obrońców Lwowa,
którzy pod Zadwórzem stawili heroiczny opór wielokrotnie
liczniejszemu nieprzyjacielowi.



https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179494.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179494.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180028.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180028.jpg


https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179485.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179485.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179488.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179488.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180082.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180082.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180031.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180031.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180064.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180067.jpg


https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180064.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180067.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180070.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180070.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180073.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180073.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180037.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180037.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179497.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179497.jpg


https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179503.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179503.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179530.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179530.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179506.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179500.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179500.jpg


https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179506.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180040.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180040.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180079.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-180079.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179512.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179515.jpg


https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179512.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179515.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179518.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179518.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179521.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179521.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179524.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179524.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179527.jpg


https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179527.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179185.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-179185.jpg


Bitwa Warszawska 1920 r.

98 lat temu – w sierpniu 1920 roku – do obrony niepodległości przed bolszewickim
najazdem przystąpiło całe polskie społeczeństwo, dając wybitne świadectwo solidarności i
zapominając o antagonizmach. Tysiące mężczyzn wstępowały ochotniczo do Wojska
Polskiego, wpłacano ofiary pieniężne na armię, a poparcie dla władz manifestowały
wszystkie ugrupowania polityczne i grupy zawodowe. Wojna z bolszewikami była dobitnym
przykładem, że w sytuacji niebezpiecznej dla państwa liczy się wysiłek każdego obywatela.

Tymczasem bolszewicy podeszli pod Warszawę. 13 sierpnia 1920 roku rozpoczęły się walki
w rejonie Radzymina i Ossowa, gdzie poległ bohatersko ks. Ignacy Skorupka, kapelan 36.
Pułku piechoty Legii Akademickiej (14 sierpnia). Trzy dni później Wojsko Polskie pod
dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęło ofensywę znad Wieprza, wspierając
obrońców stolicy, którzy bili się pod Radzyminem. Polacy odnieśli wielkie zwycięstwo, a
bolszewicy w panice zaczęli wycofywać się na wschód.

Gdy w połowie sierpnia 1920 roku ważyły się losy polskiej stolicy, pod Zadwórzem niedaleko
Lwowa 330 ochotników pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego stawiło bohaterski
opór przeważającym siłom Pierwszej Armii Konnej Siemiona Budionnego. Polacy ponieśli wielką
ofiarę – w walce poległo 318 obrońców Zadwórza – ale opóźnili ofensywę bolszewicką,
przekreślając wrogie plany zdobycia Lwowa.

Bitwa Warszawska została uznana za osiemnastą najważniejszą bitwę decydującą o losach o
świata, Polacy zatrzymali bowiem marsz bolszewików na Zachód. W 1923 roku zdecydowano,
że 15 sierpnia będzie obchodzony jako Święto Żołnierza. Uroczyste obchody zwycięstwa nad
bolszewikami, zniesione po wojnie przez komunistów, zostały przywrócone w niepodległej
Polsce.

OBCHODY Z UDZIAŁEM IPN

14 sierpnia 2018 r. prezes IPN dr Jarosław Szarek wziął udział w oficjalnych uroczystościach
w Zamostkach koło Wólki Radzymińskiej. O godz. 17.00 rozpoczęły się one Mszą św.
polową przy pomniku 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Pomnik został odsłonięty w 1924
roku ku czci kpt. Stefana Pogonowskiego i kpt. Benedykta Pęczkowskiego oraz 18



szeregowych, poległych tutaj 15 sierpnia 1920 r. podczas walk o Wólkę Radzymińską.
Dzięki ich bohaterstwu miejscowość została zdobyta i obsadzona polskimi placówkami, zaś
kpt. Stefan Pogonowski został odznaczony pośmiertnie Orderem Virtuti Militari. W swoim
wystąpieniu po Mszy św. prezes IPN podkreślił, jak istotna jest pamięć o bohaterach
lokalnych, takich jak kpt. Pogonowski, gdyż to właśnie suma pamięci lokalnych stanowi
pamięć narodową. Pod pomnikiem Strzelców Kaniowskich odczytany został także Apel
Poległych, następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty.

Tego samego dnia o godz. 19.00 w Ossowie, przy kaplicy na cmentarzu poległych w Bitwie
Warszawskiej rozpoczęła się uroczystość poświęcona ks. Ignacemu Skorupce. O godz. 21.00
przy Krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć kapłana odczytany został Apel
Poległych. Odsłonięto też pomniki na Polanie Dębów Pamięci. 

15 sierpnia, podczas centralnych uroczystości państwowych w Warszawie, z udziałem
Prezydenta RP oraz najwyższych władz cywilnych i wojskowych, Instytut reprezentował
wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma. O godz. 9.00 odprawiona została Msza św. w Katedrze
Polowej WP w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego w dniu jego święta. Mszy przewodniczył
biskup polowy gen. bryg. Józef Guzdek. W nabożeństwie wzięli też udział kombatanci, weterani,
harcerze i mieszkańcy stolicy. Kulminacyjnym punktem tegorocznych obchodów Święta Wojska
Polskiego była Wielka Defilada Niepodległości.  Na warszawskiej Wisłostradzie defilowało ponad
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2 tysiące osób – pododdziały piesze Wojska Polskiego i krajów sojuszniczych, grupy
rekonstrukcyjne oraz samoloty, a także współczesny i historyczny sprzęt wojskowy.

W Ossowie, gdzie decydowały się losy Bitwy Warszawskiej, 15 sierpnia głównym punktem
obchodów rocznicowych była uroczysta Msza św. polowa o godz. 11.15 na cmentarzu
poległych, pod przewodnictwem ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej bp. Romualda
Kamińskiego. Mszę poprzedziła o godz. 10.00 modlitwa przy Krzyżu Pamięci księdza Ignacego
Skorupki. Po liturgii odczytany został Apel Poległych oraz złożono wieńce na cmentarzu
bohaterów 1920 roku. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował na tych uroczystościach
prezes IPN dr Jarosław Szarek.

18 sierpnia w Zadwórzu w pobliżu Lwowa, gdzie w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920
r. miał miejsce najbardziej dramatyczny epizod walk o Lwów – podczas uroczystości
organizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych prezes IPN
Jarosław Szarek złożył wieniec pod pomnikiem polskich bohaterów bitwy.

GDAŃSK – obchody 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej (14 sierpnia)

KATOWICE – wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego (14 sierpnia)

KIELCE – obchody Święta Wojska Polskiego (15 sierpnia)

LUBLIN – Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia) 

ŁÓDŹ, BEŁCHATÓW – obchody święta Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (15 sierpnia)

NAREW – odsłonięcie pomnika st. strzelca Juliana Kupcewicza poległego w wojnie polsko-
bolszewickiej (15 sierpnia) 

ZELÓW – piknik wojskowo-patriotyczny z okazji Święta Wojska Polskiego (19 sierpnia)

 

POLECAMY

Marek Gałęzowski: Czy Piłsudski mógł w 1920 roku powstrzymać
bolszewizm?, „Biuletyn IPN” nr 5/2018

Paweł Wieczorkiewicz: Rok 1920. Trudne zwycięstwo, „Biuletyn IPN” nr
11-12/2008

Jerzy Eisler: 1920 Bitwa Warszawska (o filmie Jerzego Hoffmana),
„Pamięć.pl” nr 7-8/2015

   

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/56380,Obchody-98-rocznicy-Bitwy-Warszawskiej-Gdansk-14-sierpnia-2018.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/56380,Obchody-98-rocznicy-Bitwy-Warszawskiej-Gdansk-14-sierpnia-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/56179,Wojewodzkie-obchody-Swieta-Wojska-Polskiego-Katowice-14-sierpnia-2018.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/56179,Wojewodzkie-obchody-Swieta-Wojska-Polskiego-Katowice-14-sierpnia-2018.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/56269,Obchody-Swieta-Wojska-Polskiego-Kielce-15-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/56269,Obchody-Swieta-Wojska-Polskiego-Kielce-15-sierpnia.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/56467,Swieto-Wojska-Polskiego-Lublin-15-sierpnia-2018.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/56467,Swieto-Wojska-Polskiego-Lublin-15-sierpnia-2018.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/56491,Obchody-swieta-Sil-Zbrojnych-Rzeczpospolitej-Polskiej-Lodz-Belchatow-15-sierpnia.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/56491,Obchody-swieta-Sil-Zbrojnych-Rzeczpospolitej-Polskiej-Lodz-Belchatow-15-sierpnia.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/56398,Uroczystosc-odsloniecia-pomnika-st-strzelca-Juliana-Kupcewicza-poleglego-w-wojni.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/56398,Uroczystosc-odsloniecia-pomnika-st-strzelca-Juliana-Kupcewicza-poleglego-w-wojni.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/56398,Uroczystosc-odsloniecia-pomnika-st-strzelca-Juliana-Kupcewicza-poleglego-w-wojni.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/55831,Piknik-wojskowo-patriotyczny-z-okazji-Swieta-Wojska-Polskiego-Stulecie-Niepodleg.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/55831,Piknik-wojskowo-patriotyczny-z-okazji-Swieta-Wojska-Polskiego-Stulecie-Niepodleg.html
http://ipn.gov.pl/download/1/179173/GalezowskiBiuletyn52018.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/179173/GalezowskiBiuletyn52018.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/179173/GalezowskiBiuletyn52018.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/179173/GalezowskiBiuletyn52018.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/179173/GalezowskiBiuletyn52018.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/179173/GalezowskiBiuletyn52018.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/179170/2008nr11-12Wieczorkiewicz.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/179170/2008nr11-12Wieczorkiewicz.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/179170/2008nr11-12Wieczorkiewicz.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/179170/2008nr11-12Wieczorkiewicz.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/179167/Eisler1920-bitwa-warszawska-recenzja.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/179167/Eisler1920-bitwa-warszawska-recenzja.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/179167/Eisler1920-bitwa-warszawska-recenzja.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/179167/Eisler1920-bitwa-warszawska-recenzja.pdf

