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Dodatek historyczny Instytutu Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Rzeszowie

„Rok 1920. W obronie Niepodleg³oœci
– w¹tki podkarpackie”

Wwyniku klêski operacji kijowskiej
Wojska Polskiego i przejœcia Armii
Czerwonej do ofensywy najpierw na

Ukrainie, a nastêpnie na Bia³orusi, pañstwo
polskie znalaz³o siê w obliczu œmiertelnego
niebezpieczeñstwa. Bolszewicka Rosja d¹¿y-
³a do ca³kowitej likwidacji niepodleg³ego pañ-
stwa polskiego, a nastêpnie do ekspansji re-
wolucji w g³¹b Europy.

W obliczu zagro¿enia wszystkie licz¹ce siê
ugrupowania polityczne w Polsce porozu-
mia³y siê w celu konsolidacji si³ do obrony
ojczyzny. Na mocy jednomyœlnej uchwa³y sej-
mu z 1 lipca 1920 r. powo³ano Radê Obrony
Pañstwa, której przewodniczy³ Naczelny
Wódz – Józef Pi³sudski. Gen. Józef Haller
jako dowódca Armii Ochotniczej wyda³ ode-
zwê wzywaj¹c¹ do masowego wstêpowania
do Armii Ochotniczej. 8 lipca przedstawiciele
ponad dwustu organizacji spo³ecznych, po-
wo³ali Obywatelski Komitet Wykonawczy Rady
Obrony Pañstwa. Wyda³ on odezwê wzywa-
j¹c¹ do wspierania walcz¹cego wojska i pe³-

nej konsolidacji spo³eczeñstwa do obrony
ojczyzny. Do koñca lipca 1920 r. w ca³ym
kraju powsta³o blisko 3000 powiatowych,
miejskich, gminnych i dzielnicowych komi-
tetów obrony pañstwa, w których dzia³ali po-
litycy, naukowcy, literaci, dziennikarze, ksiê-
¿a, wojskowi, dzia³acze spo³eczni i samorz¹-
dowi.

Zebranie w Rzeszowie
– „Ojczyzna w potrzebie”
W Rzeszowie szybko pojawili siê pierwsi

uciekinierzy z terenów Ma³opolski Wschod-
niej, zagro¿onej najazdem bolszewickim. 12
lipca 1920 r. z inicjatywy starosty rzeszow-
skiego Antoniego Koncowicza zwo³ano ze-
branie przedstawicieli w³adz wojskowych,
pañstwowych, samorz¹dowych oraz repre-
zentantów stowarzyszeñ, organizacji spo-
³ecznych oraz partii politycznych dzia³aj¹-
cych na terenie powiatu rzeszowskiego.
Odby³o siê ono pod has³em „Ojczyzna w
potrzebie” i mia³o na celu skonsolidowanie

niesienia pomocy pañstwu i wojsku. Ze-
brani uchwalili powo³anie Powiatowego Ko-
mitetu Obrony Pañstwa w Rzeszowie. W
sk³ad komitetu weszli: przewodnicz¹cy – mjr
Kazimierz Zapalski, zastêpca przewodnicz¹-
cego – starosta Antoni Koncowicz, sekre-
tarz – dr Wincenty Wysocki, cz³onkowie –
Krajewski (Zwi¹zek Ludowo-Narodowy),
burmistrz Rzeszowa dr Roman Krogulski
(Klub Pracy Konstytucyjnej), Karol Krwa-
wicz (Polska Partia Socjalistyczna), dr An-
drzej Kuœ (Polskie Stronnictwo Ludowe
„Piast”), Majchrzycki (Stronnictwo Katolic-
ko-Ludowe), Jan Tepper (Polskie Stron-
nictwo Ludowe – Lewica), W³adys³aw Wal-
ler (Narodowa Partia Robotnicza) oraz z ra-
mienia organizacji spo³eczno-kulturalnych i
samorz¹dowych: marsza³ek powiatu Jan Jê-
drzejowicz, dr Zdzis³aw Maurer, dr Teofil
Nieæ, prezes „Ogniska Nauczycielskiego”
Bronis³aw Szwarczyk, dr Zygmunt Ta³asie-
wicz, ks. dziekan Micha³ Tokarski. Na na-
stêpnym posiedzeniu do³¹czy³ prof. Feliks
Wilk, a w sierpniu 1920 – dr Samuel Reich
jako przedstawiciel rzeszowskich ¯ydów.

W ramach Komitetu utworzono cztery
wydzia³y: Wydzia³ Propagandy, Wydzia³ Wer-
bunkowy, Wydzia³ Pomocy dla ¯o³nierza w
Polu i Wydzia³ Finansowy. Siedziba Komitetu
mieœci³a siê na drugim piêtrze gmachu Kasy
Oszczêdnoœci w Rzeszowie (obecna siedziba
Banku PKO BP przy ul. 3 Maja). Znajdowa³y
siê tam pomieszczenia trzech wydzia³ów,
Wydzia³ Werbunkowy mia³ swoj¹ siedzibê na
parterze gmachu „Soko³a” (obecna siedziba
Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszo-
wie). Nieformalnym organem prasowym by³
tygodnik „Ziemia Rzeszowska”. Publikowa-
no tu sprawozdania i komunikaty Komitetu
oraz jego wydzia³ów i sekcji. Organem
zwierzchnim w stosunku do PKOP w Rze-
szowie by³ Komitet Obrony Pañstwa na Za-
chodni¹ Ma³opolskê w Krakowie, któremu
komitet rzeszowski sk³ada³ sprawozdania ze
swej dzia³alnoœci i mia³ przekazywaæ 2/3 ze-
branych funduszy.

Komitet zbiera³ siê na posiedzeniach 2-3
razy w tygodniu, póŸniej – we wrzeœniu i
paŸdzierniku – przeciêtnie raz w tygodniu.
Dyskutowano o najwa¿niejszych proble-
mach, wydzia³y sk³ada³y sprawozdania ze swej
dzia³alnoœci, podejmowano decyzje dotycz¹-
ce spraw ca³ego PKOP, spraw finansowych,
wydawanych rezolucji i odezw, kontaktów z
Komitetem Obrony Pañstwa na Zachodni¹
Ma³opolskê w Krakowie.

Dzia³alnoœæ propagandowa
Wydzia³ Propagandy rozpocz¹³ dzia³al-

noœæ na rzecz tworzenia we wszystkich wsiach
i miasteczkach powiatu rzeszowskiego gmin-
nych komitetów obrony pañstwa, udziela³
te¿ tym komitetom wszelkiej pomocy mery-
torycznej. Wys³annicy wydzia³u obs³ugiwali
zebrania wiejskie, wzywali spo³eczeñstwo do
ofiarnoœci, mobilizowali mê¿czyzn do zg³a-
szania siê do Armii Ochotniczej. Wzywano
do zbierania artyku³ów ¿ywnoœciowych i prze-
kazywania ich dla stacji posi³kowej dla cho-
rych i rannych ¿o³nierzy oraz dla ewakuowa-
nych, apelowano o udzielanie pomocy ro-
dzinom tych, którzy wst¹pili do Armii Ochot-
niczej lub zostali zmobilizowani. Przede wszyst-
kim jednak poprzez pogadanki, odczyty i ze-
brania budzono ducha patriotycznego, wska-
zywano na dobrodziejstwa p³yn¹ce z wolnej

Polski i przedstawiano zagro¿enia jakie niesie
bolszewizm. 25 lipca takie zebrania odby³y
siê w G³ogowie, B³a¿owej i Tyczynie, zaœ 1
sierpnia w Boguchwale, Borku Starym,
Chmielniku, Futomie, Górce Zaczerskiej, Hy¿-
nem, Jaworniku Polskim, Krasnem, Kracz-
kowej, Lubeni, £¹ce, Malawie, Mrowli, Prze-
wrotnem, Przybyszówce, Rudnej Wielkiej,
S³ocinie, Stobiernej, Œwilczy, Trzcianie, Trze-
bownisku, Woli Rafa³owskiej, Wysokiej, Za-
bierzowie i Zg³obniu. Wszêdzie notowano do-
bre nastroje spo³eczne, zauwa¿ano wielk¹
ofiarnoœæ spo³eczeñstwa na cele obronne.
Wydzia³ Propagandy prowadzi³ tak¿e odczy-
ty w koszarach wœród ¿o³nierzy batalionu za-
pasowego 17. pu³ku piechoty. Zaœ 8 sierp-
nia 1920 r. w Rzeszowie zorganizowa³ wielk¹
manifestacjê z udzia³em delegatów okolicz-
nych gmin i wojska pod nazw¹ „Œwiêto œlu-
bowania Obrony Pañstwa”.

Pomoc wojsku i opieka
nad uchodŸcami
Wydzia³ Werbunkowy prowadzi³ zbiórkê

broni i agitacjê werbunkow¹ ochotników,
stworzy³ te¿ Gwardiê Obywatelsk¹, do której
weszli mê¿czyŸni zwolnieni od s³u¿by woj-
skowej. Pe³ni³a ona s³u¿bê wartownicz¹ przy
obiektach wojskowych, mostach i wa¿nych
obiektach cywilnych. Ju¿ w lipcu liczy³a ona
230 mê¿czyzn w wieku ponad 20 lat, któ-
rych komisja wojskowa nie zakwalifikowa³a
do s³u¿by w Armii Ochotniczej. Na jej czele
sta³ prof. W³adys³aw Szneiberg.

Wydzia³ Pomocy dla ¯o³nierza w Polu
zajmowa³ siê nie tylko pomoc¹ dla wojska,
które w czasie transportów zatrzymywa³o
siê w Rzeszowie, ale równie¿ niesieniem po-
mocy dla uchodŸców z terenów zajêtych
przez Armiê Czerwon¹. Œciœle wspó³praco-
wa³ z organizacjami humanitarnymi i spo-
³ecznymi takimi jak sekcje Bia³ego Krzy¿a i
Czerwonego Krzy¿a. W sk³ad wydzia³u wcho-
dzi³y: stacja ¿ywnoœciowa, szwalnia bielizny
dla ¿o³nierzy oraz Sekcja Opieki nad UchodŸ-
cami, zwana te¿ Sekcj¹ Ewakuacyjn¹. Stacja
¿ywnoœciowa, w której pracowa³o oko³o 20
kobiet, na dworcu w Rzeszowie wydawa³a
bezp³atne posi³ki rannym i chorym ¿o³nie-

rzom, zaœ zdrowym za minimaln¹ op³at¹.
Oddzielna stacja ¿ywnoœciowa dla uchodŸ-
ców zaopatrywa³a w artyku³y ¿ywnoœciowe
uciekinierów z terenów ogarniêtych wojn¹;
wydawano im ¿ywnoœæ zakupion¹ za fun-
dusze komitetu oraz pochodz¹c¹ z darów
od okolicznych w³oœcian i dworów. Szwal-
nie bielizny dla ¿o³nierzy by³y w zasadzie
dwie: jedna p³atna, druga bezp³atna. W tej
drugiej praca odbywa³a siê spo³ecznie. Pra-
cuj¹ce w szwalniach kobiety szy³y z zaku-
pionych materia³ów bieliznê dla ¿o³nierzy,
g³ównie z batalionu zapasowego 17. pu³ku
piechoty w Rzeszowie. Sekcja Opieki nad
UchodŸcami prowadzi³a Biuro Informacyj-
ne, które mieœci³o siê w Ratuszu i informo-
wa³o uchodŸców, dok¹d winni siê udaæ by
uzyskaæ pomoc, kierowa³o ich do dalszych
powiatów oraz prowadzi³o ewidencjê osób
ewakuowanych z terenów zagro¿onych i
zajêtych przez Armiê Czerwon¹, a rozmiesz-
czonych w poszczególnych miejscowo-
œciach powiatu rzeszowskiego. Prowadzo-
no te¿ dla uchodŸców zbiórkê ¿ywnoœcii i
ubrañ oraz paszy dla koni.

Zbiórki finansowe
Wydzia³ Finansowy zajmowa³ siê g³ównie

propagowaniem „po¿yczki Odrodzenia”, wy-
dawa³ plakaty informacyjne i propagando-
we. Po uchwaleniu przez Komitet nadzwy-
czajnego podatku w wysokoœci „25% gro-
sza czynszowego” dla mieszkañców Rzeszo-
wa oraz daniny w wysokoœci 2 marki polskie
od morgi gruntu, zorganizowa³ komisjê sza-
cunkow¹, której celem by³o oznaczenie sumy
do subskrybowania. Zebrane fundusze wy-
dzia³ przeznacza³ m.in. na zakup materia³ów
dla szwalni, artyku³ów spo¿ywczych dla stacji
¿ywnoœciowej oraz na wyp³atê odszkodowañ
dla robotników, którzy pe³nili s³u¿bê wartow-
nicz¹.

Nieco póŸniej utworzono Wydzia³ Gospo-
darczy, który mia³ za zadanie dostarczaæ
wszystkim sekcjom materia³y i produkty oraz
prowadziæ magazyny na stacji kolejowej w
Rzeszowie, w których gromadzono wszyst-
ko, co zebrano od spo³eczeñstwa.

DARIUSZ BYSZUK

Jedn¹ z najpiêkniejszych kart historii Rzeszowszczyzny w XX wieku jest powstanie
i dzia³alnoœæ Powiatowego Komitetu Obrony Pañstwa w Rzeszowie, który w najtrudniejszym
okresie wojny polsko-bolszewickiej w lipcu i sierpniu 1920 r., gdy Armia Czerwona zbli¿a³a siê
do Lwowa i Warszawy, zaj¹³ siê mobilizacj¹ spo³eczeñstwa powiatu rzeszowskiego na rzecz
obrony œwie¿o odzyskanej niepodleg³oœci pod has³em „Ojczyzna w potrzebie”.

Powiatowy Komitet Obrony
Pañstwa w Rzeszowie

Odezwa Rz¹du Obrony Narodowej „Ojczyzna w niebezpieczeñstwie”,
Warszawa, 5 sierpnia 1920 r. (zbiory Biblioteki Narodowej)

Og³oszenie Powiatowego Komitetu Obrony Pañstwa w Rzeszowie wzywaj¹ce
do udzia³u w uroczystoœciach patriotycznych, które mia³y odbyæ siê 8 sierpnia,

Rzeszów, 5 sierpnia 1920 r. (zbiory Biblioteki Narodowej)
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Rok 1920. W obronie Niepodleg³oœci – w¹tki podkarpackie

Rok 1919 na wschodzie zapisa³ siê po-
myœlnie dla polskiego orê¿a. Wpraw-
dzie operacja ma³opolsko-wo³yñska

przeciwko wojskom Zachodnio-Ukraiñskiej
Republiki Ludowej (pocz¹tek 14 maja 1919
r.) toczy³a siê ze zmiennym szczêœciem, jed-
nak ostatecznie 17 lipca oddzia³y Wojska Pol-
skiego osi¹gnê³y rzekê Zbrucz – liniê wyzna-
czon¹ przez Radê Najwy¿sz¹ Ententy. Od lu-
tego 1919 r. Polska toczy³a niewypowiedzian¹
wojnê z bolszewikami. Kampanie: wiosenna
(pocz¹tek 16 kwietnia) i letnia (pocz¹tek 1
lipca) doprowadzi³y do opanowania sporych
obszarów dawnego Wielkiego Ksiêstwa Li-
tewskiego. Do koñca sierpnia 1919 r. Woj-
sko Polskie osi¹gnê³o na wschodzie liniê: rze-
ka Zbrucz–Toki–Ostróg–BereŸno–Lubañ–
H³usk–Bobrujsk–Lepel–rzeka Dryssa–przed-
pola Dyneburga.

Sytuacja na Ukrainie by³a skomplikowa-
na. W styczniu 1919 r. dosz³o do formalne-
go po³¹czenia Zachodnio-Ukraiñskiej Repu-
bliki Ludowej (galicyjskiej) z Ukraiñsk¹ Re-
publik¹ Ludow¹ (naddnieprzañsk¹), lecz
rozwój wydarzeñ – napór bolszewicki i „bia-
³ych genera³ów” na wschodzie oraz polskie
aspiracje do Galicji Wschodniej spowodo-
wa³y, ¿e owo zjednoczenie pozosta³o na pa-
pierze. Latem 1919 r. krytyczne po³o¿enie
URL sk³oni³o stoj¹cego na czele rz¹du (Dy-
rektoriatu) atamana Semena Petlurê do po-
szukiwania porozumienia z Polsk¹. 1 wrze-
œnia 1919 r. podpisany zosta³ rozejm z Ukra-
iñsk¹ Republik¹ Ludow¹, który zapewnia³
wzajemn¹ ¿yczliw¹ neutralnoœæ oraz ustala³
liniê demarkacyjn¹ na rzekach Dniestr i
Zbrucz po miasto Mozyrz. Rozejm zapocz¹t-
kowa³ bli¿sz¹ wspó³pracê Petlury i Pi³sudskie-
go. 21 kwietnia 1920 r. zosta³a podpisana
umowa sojusznicza miêdzy rz¹dami Rzeczy-
pospolitej Polskiej i URL. Cztery dni póŸniej
rozpoczê³a siê polska ofensywa, której ce-
lem by³o rozbicie si³ Armii Czerwonej na Ukra-
inie i odbudowa ukraiñskiej pañstwowoœci.
Natarcie posuwa³o siê b³yskawicznie, bowiem
si³y bolszewickie, unikaj¹c walnej bitwy, wy-
cofywa³y siê na wschód. 7 maja polskie od-
dzia³y wkroczy³y do Kijowa.

Wojna na wschodzie nie by³a wy³¹cznym
tematem na szpaltach gazet. Wszak walka o
granice – czy to w politycznym, czy w militar-
nym wymiarze – toczy³a siê na wszystkich
rubie¿ach. Równoczeœnie trwa³y spory o
ustrój spo³eczno-polityczny odradzaj¹cego
siê pañstwa. Niew¹tpliwie sytuacj¹ na froncie
polsko-bolszewickim zaabsorbowane by³y
rodziny, których bliscy s³u¿yli na tamtym
odcinku, a takich oddzia³ów by³o niema³o.
Zim¹ 1919/1920 r. na Podolu walczy³y 38.
(przemyski) i 39. (jaros³awski) pu³ki piecho-
ty; z kolei rzeszowski 17. pp pozostawa³ w
tym czasie w odwodzie na pó³nocnym, litew-
sko-bia³oruskim odcinku frontu.

Przekaz informacji ze zrozumia³ych przy-
czyn by³ znacznie wolniejszy ni¿ obecnie. O
zdobyciu Kijowa lokalna prasa informowa³a
ze sporym poœlizgiem, w „Ziemi Rzeszowskiej”
informacja o wojskowym sukcesie ukaza³a siê

dopiero 21 maja. W artykule Czeœæ i s³awa
¿o³nierzowi polskiemu! zamieszczonym na
pierwszej stronie tygodnika, redakcja podkre-
œla³a wyj¹tkowy charakter tego zdarzenia. W
ci¹gu niespe³na pó³torej roku Polska, która
improwizowanymi dzia³aniami musia³a rato-
waæ Lwów i Ma³opolskê sta³a siê silna i zdolna
do tak ofensywnego wysi³ku: „jesteœmy silni i
poznajemy swoj¹ moc! A œwiat k³ania siê po-
tê¿nym…” Ulotnemu poczuciu potêgi uleg³a
nie tylko redakcja „Ziemi Rzeszowskiej”. Trium-
falistyczne nastroje udziela³y siê szerokim krê-
gom spo³eczeñstwa i politykom. W tak prze-
³omowym momencie narodowcy byli gotowi
zaniechaæ polemiki o ostateczny kszta³t polity-
ki wschodniej: „Mo¿emy sobie myœleæ, ¿e two-
rzenie Ukrainy jest b³êdem, ¿e polityka na
Wschodzie jest taka lub owaka i taka czy inna
byæ powinna, ale skoro dziœ stoimy w ogniu
wojny, to pierwszym naszym celem i obowi¹z-
kiem jest tê wojnê wygraæ. Tego wymaga zdro-
wy zmys³ narodowy i poczucie solidarnoœci
spo³ecznej. […] Niech nasze serca bij¹ w je-
den zgony ton: Niech ¿yje nasza armja i jej
Naczelny Wódz!”.

Naczelnik Pañstwa d¹¿y³ do realizacji w³a-
snej wizji polityki wschodniej, zak³adaj¹cej
utworzenie strefy pañstw buforowych od-
dzielaj¹cych Polskê od pañstwa rosyjskiego.
Koncepcja federacyjna Pi³sudskiego odwo-
³ywa³a siê do tradycji historycznej, jednak jej
inicjatorowi przyœwieca³y inne cele, przede
wszystkim maksymalne os³abienie pañstwa
rosyjskiego poprzez wsparcie ruchów od-
œrodkowych oraz rozszerzenie wp³ywów Pol-
ski, przy uwzglêdnieniu narastaj¹cych na
œwiecie hase³ pacyfistycznych. Ca³kowitym
przeciwieñstwem wizji Pi³sudskiego by³a kon-
cepcja inkorporacyjna, któr¹ forsowa³a en-
decja. Zwi¹zek Ludowo-Narodowy postulo-
wa³ utworzenie pañstwa silnego i jednolitego
narodowo na terenach etnograficznie pol-
skich i ci¹¿¹cych doñ obszarów przyleg³ych,
zaœ koncepcjê federacyjn¹ uznawa³ za poli-
tyczne awanturnictwo. Narodowi demokraci
oceniali d³ugotrwa³¹ wojnê i tworzenie pañ-
stewek kresowych za krótkowzroczne, uwa-
¿aj¹c na przyk³ad, ¿e niepodleg³a Ukraina
szybko porozumie siê z s¹siadami Polski w
celu odzyskania Galicji Wschodniej.

Opanowanie Kijowa by³o sukcesem wy-
³¹cznie propagandowym, odpowiednio
zreszt¹ wykorzystanym przez Pi³sudskiego,
który 18 maja w uroczystej oprawie powróci³
z frontu do Warszawy. Petlurze nie uda³o siê
zdobyæ poparcia ukraiñskiego spo³eczeñ-
stwa, zaœ oddzia³y bolszewickie na Ukrainie
nie zosta³y zniszczone.

Przez kolejny miesi¹c informacje lokalnej
prasy by³y bardziej ciekawostkami, ani¿eli
relacj¹ ze zmagañ z bolszewikami. W nume-
rze 23 z 4 VI 1920 r. „Ziemia Rzeszowska” w
zawieraj¹cej wiadomoœci z regionu Kronice
informowa³a, ¿e „w warsztatach wojskowych
w Rzeszowie wre gor¹czkowa robota, celem
zaopatrzenia armii walcz¹cej w polu w nie-
zbêdny sprzêt wojenny. Przesz³o stu robot-
ników pracuje nad napraw¹ i konstrukcj¹

nowego systemu kuchni polowych, dosto-
sowanych do naszych dróg i braku si³ po-
ci¹gowych. Ten nowy typ kuchni polowych
jest specjalnoœci¹ warsztatów, a wynalazc¹
jest kierownik warsztatów in¿. Florian Hack-
beil. Ju¿ przesz³o 700 takich kuchni posz³o
s³u¿yæ armii. In¿. Hackbeil od pocz¹tku listo-
pada 1918 kieruje warsztatami, uratowa³ je
od rozgrabienia [przez] bandytów i od za-
machów ró¿nych spekulantów, którzy za-
giêli sobie parol na dobro pañstwowe, a obec-
nie dziêki energii i niestrudzonej inicjatywie
postawi³ je na pierwszorzêdnym stanowisku
w kraju”. Nieco dalej na tej samej stronie
tygodnika pojawi³a siê informacja, ¿e do Rze-
szowa przyby³ transport jeñców bolszewic-
kich, których zaanga¿owano przy budowie
linii kolejowej Rzeszów–Tarnobrzeg. Autor
informacji konkludowa³: „Przedstawiaj¹ siê
zupe³nie dodatnio. Widocznie s³u¿y im pol-
skie powietrze i polski chleb”.

14 maja bolszewicy rozpoczêli na pó³-
nocnym odcinku frontu ofensywê, któr¹ z
najwy¿szym trudem uda³o siê powstrzymaæ
na linii „starych” (tj. z roku 1916) okopów
niemieckich. Polskie Naczelne Dowództwo
podjê³o próbê manewrowania skromnymi
odwodami wzd³u¿ linii frontu. Dziesiêæ dni
póŸniej na Ukrainie ruszy³a kolejna bolsze-
wicka ofensywa. 5 czerwca oddzia³y Armii
Konnej Siemiona Budionnego prze³ama³y
polskie linie w rejonie Samhorodka (miej-
scowoœæ po³o¿ona 100 km na po³udnie od
¯ytomierza). Wprawdzie lukê tê uda³o siê sto-
sunkowo szybko za³ataæ, jednak kilkanaœcie
tysiêcy „czerwonych kawalerzystów” zaczê³o
przecinaæ szlaki komunikacyjne, siaæ panikê i
³upiæ ludnoœæ cywiln¹. Kilka dni póŸniej od-
dzia³y polskie rozpoczê³y odwrót na zachód.
Wobec naporu wojsk bolszewickich oraz dzia-
³añ Budionnego, operacja odwrotowa by³a
coraz bardziej chaotyczna. Informacje o trud-
nej sytuacji na froncie dociera³y w sposób
zdawkowy. Ostatnia czerwcowa „Ziemia Prze-
myska” w rubryce „To i owo” zapewnia³a:
„Od osoby, przyby³ej wczoraj znad Zbrucza
dowiadujemy siê, ¿e »nasz front na Ukrainie
stoi silnie«”.

4 lipca ruszy³a kolejna bolszewicka ofen-
sywa, tym razem na pó³nocnym odcinku
frontu. Wojska Frontu Zachodniego Armii
Czerwonej, dowodzone przez Michai³a Tu-
chaczewskiego, b³yskawicznie posuwa³y siê
na po³udniowy zachód, w kierunku etnicz-
nych ziem polskich. 14 lipca bolszewicy wkro-
czyli do Wilna, 19 lipca – do Grodna. Na
po³udniu tymczasem przez blisko miesi¹c po-
wstrzymywano bolszewików w okolicach
Równego. Sytuacja by³a coraz groŸniejsza,
zarówno w militarnym, jak i psychologicz-
nym wymiarze.

1 lipca zosta³ powo³any zosta³ kolegialny
organ – Rada Obrony Pañstwa – w którego
gestii znalaz³y siê wszelkie kwestie zwi¹zane z
prowadzeniem wojny. W œlad za Rad¹ Obro-
ny Pañstwa, powo³any zosta³ Obywatelski
Komitet Wykonawczy Obrony Pañstwa, na
czele którego stan¹³ gen. Józef Haller, rów-

noczeœnie dowódca Armii Ochotniczej. W
terenie, w du¿ym stopniu spontanicznie two-
rzone by³y struktury lokalne: Powiatowe-Miej-
skie-Gminne Komitety Obrony Pañstwa. Ich
zadaniem by³a mobilizacja spo³eczeñstwa w
obliczu bolszewickiego zagro¿enia i koordy-
nacja dzia³añ na rzecz obronnoœci. Komitety
czuwa³y nad ochotniczym zaci¹giem do
Wojska Polskiego oraz dzia³alnoœci¹ Ma³o-
polskiej Stra¿y Bezpieczeñstwa; opiekowa³y
siê ¿o³nierzami oraz rodzinami ¿o³nierzy;
udziela³y pomocy hospitalizowanym ¿o³nie-
rzom a tak¿e uchodŸcom, którzy uciekali ze
wschodu przed nadci¹gaj¹c¹ czerwon¹ po-
¿og¹. Kolejnym, niezwykle wa¿nym elemen-
tem dzia³alnoœci komitetów by³o zbieranie
funduszów na wyekwipowanie Armii Ochot-
niczej. Sk³adki na ten cel mia³y charakter do-
browolny, zaœ wp³acane kwoty waha³y siê od
jednej-kilku do kilkudziesiêciu tysiêcy marek
polskich (marka polska – waluta obowi¹zu-
j¹ca w Polsce do 1924 r.). 11 lipca na ³amach
„Przyjaciela Ludu”, Jan Stapiñski – redaktor
naczelny tego¿ tygodnika, a zarazem pose³ z
Podkarpacia – przestrzega³: „A nie ³udŸmy
siê, ¿e siê to dzieje daleko od nas, wiêc ¿e to
do nas nie dojdzie. Mieliœmy ju¿ dowód, ¿e z
Azyi siêg³a fala rosyjska a¿ po Kraków i to w
nied³ugim czasie”. Stapiñski odwo³ywa³ siê
do nieodleg³ej przesz³oœci, bo wydarzeñ z lat
1914–1915, kiedy to carska armia opano-
wa³a wiêkszoœæ obszaru Galicji, zatrzymuj¹c
siê na przedpolach Krakowa.

Apele i akcja uœwiadamiaj¹ca przynios³y
oczekiwane efekty. Tylko z powiatów jaro-
s³awskiego i rzeszowskiego w ramach zaci¹-

Na zapleczu frontu
TOMASZ BEREZA

W 1920 roku tereny dzisiejszego Podkarpacia szczêœliwie uniknê³y bolszewickiego najazdu.
W kulminacyjnym momencie wojny, w sierpniu 1920 r. konnicê Budionnego dzieli³o niespe³na
40 kilometrów od  Narola – obecnie miasteczka w powiecie lubaczowskim. Przekaz ustny,
w wielu wypadkach niesprawdzone pog³oski oraz prasa by³y podstawowym Ÿród³em wiedzy
o rozgrywaj¹cej siê na wschodzie batalii.

gu ochotniczego do armii zg³osi³o siê ponad
dwa tysi¹ce mê¿czyzn. Ju¿ w sierpniu 1920
r. trafili oni na ró¿ne odcinki frontu.

Sukces odniesiony w Bitwie Warszawskiej
(13–25 sierpnia 1920 r., kontruderzenie znad
Wieprza zaczê³o siê 16 sierpnia) a nastêpnie
bitwa nad Niemnem (20–26 wrzeœnia) prze-
s¹dzi³y o losach wojny. 22 paŸdziernika „Zie-
mia Rzeszowska”, komentuj¹c miejskie uro-
czystoœci zwi¹zane ze spektakularnym zwy-
ciêstwem polskiego orê¿a stwierdza³a, „¿e
Ojczyzna winna byæ zawsze czemœ wy¿szem i
dro¿szem od interesów osobistych i partyj-
nych, ¿e zgod¹ i jednoœci¹ staniemy siê na-
rodem silnym i powa¿anym, a przez niezgo-
dê i rozdarcie partyjne wegetowaæ bêdzie-
my”.

Ów podnios³y apel pozosta³, niestety, nie-
spe³nionym ¿yczeniem. Wkrótce zaczê³y siê
spory o przywództwo i personalny wk³ad w
zwyciêstwo nad bolszewikami. Dziesiêæ lat
póŸniej, 16 sierpnia 1930 r., w okr¹g³¹ rocz-
nicê Bitwy Warszawskiej, na pierwszej stro-
nie zwi¹zanego ze Stronnictwem Narodowym
tygodnika „G³os Jaros³awski”, przykuwa³y
uwagê tytu³y dwóch artyku³ów: Narodowy
„Cud nad Wis³¹” i sanacyjny „Cud nad Wie-
przem” oraz Jaka by³a rola legionistów w
Polsce a jak¹ sobie przypisuj¹.

W artykule wykorzystano cytaty z gazet z
lat 1920–1930, dostêpnych na stronach in-
ternetowych: Podkarpackiej Biblioteki Cyfro-
wej (pbc.rzeszow.pl); Jagielloñskiej Bibliote-
ki Cyfrowej (jbc.bj.uj.edu.pl) i Federacji Bi-
bliotek Cyfrowych (fbc.pionier.net.pl).

Strona tytu³owa „Ziemi Rzeszowskiej” z 21 maja 1920 r.
(Ÿród³o: pbc.rzeszow.pl)

Osi¹gniêcia
Na podstawie koñcowego sprawozdania

Powiatowego Komitetu Obrony Pañstwa w
Rzeszowie, wynika ¿e komitety obrony pañ-
stwa zorganizowano w 79 gminach powiatu
rzeszowskiego, przeprowadzono przesz³o
100 zebrañ, w których uczestniczy³o ³¹cznie
oko³o 50 000 ludzi. Wszyscy poborowi zg³o-
sili siê do wojska, nie notowano przypadków
dezercji, a ponadto zg³osi³o siê 893 ochotni-
ków, których wys³ano na front. Na „po¿ycz-
kê Odrodzenia” zgromadzono kwotê ponad
31,8 mln marek polskich. Ponadto powiat
zgromadzi³ jako podatki i dary dobrowolne –
³¹cznie 372 tys. marek polskich.Zebrano te¿
0,3835 kg z³ota i 9,241 kg srebra. Zebrano
tak¿e 41 karabinów rêcznych, kilkaset sztuk
naboi i du¿o elementów wyposa¿enia woj-
skowego jak bagnety, ³opatki, szable, trzewi-
ki, tornistry i plecaki wojskowe, manierki,

he³my itp., które przekazano ¿andarmerii lub
komendzie placu w Rzeszowie. Zorganizo-
wano dwie szwalnie: jedn¹ p³atn¹, drug¹ bez-
p³atn¹. W pierwszej 9 pracownic szy³o prze-
ciêtnie 25 kompletów bielizny tygodniowo;
w szwalni bezp³atnej szyto 30 kompletów bie-
lizny tygodniowo. Wszystko to przekazywa-
no ¿o³nierzom 17. pu³ku piechoty. Ponadto
na stacji kolejowej w Rzeszowie zorganizo-
wano bezp³atn¹ stacjê posi³kow¹. Zbiórki bro-
ni, datków pieniê¿nych, produktów ¿ywno-
œciowych takich jak mleko, jajka, mas³o, chleb,
sery, owoce prowadzi³y tak¿e komitety gmin-
ne. Zebrane produkty ¿ywnoœciowe odsta-
wiano do Rzeszowa do Towarzystwa Bia³ego
Krzy¿a, do Polskiego Czerwonego Krzy¿a oraz
do szpitala.

Koniec dzia³alnoœci
Po odrzuceniu wojsk bolszewickich spa-

d³o bezpoœrednie zagro¿enie ziem polskich.
12 paŸdziernika 1920 r. podpisany zosta³

rozejm, który wszed³ w ¿ycie szeœæ dni póŸ-
niej. 17 paŸdziernika 1920 r. przewodnicz¹-
cy PKOP w Rzeszowie mjr Zapalski poinfor-
mowa³ o swojej rezygnacji w zwi¹zku z prze-
niesieniem go na inne stanowisko s³u¿bowe.
Jego obowi¹zki przej¹³ starosta rzeszowski
Antoni Koncowicz. W nowej sytuacji politycz-
nej i militarnej dzia³alnoœæ Komitetu zaczê³a
stopniowo przygasaæ. Od po³owy wrzeœnia
1920 r. nastêpowa³o stopniowe zwalnianie
Gwardii Obywatelskiej od zadañ wartowni-
czych i zastêpowanie jej wojskiem. Ograni-
czano równie¿ organizowanie wieców i ze-
brañ agitacyjnych. Wyj¹tek uczyniono dla
sekcji opieki nad ¿o³nierzem i uchodŸcami.
W paŸdzierniku i listopadzie starano siê zak-
tywizowaæ jedynie dzia³alnoœæ stacji posi³ko-
wej na dworcu kolejowym w Rzeszowie, tak
by powracaj¹cym z wojny i przeje¿d¿aj¹cym
przez Rzeszów ¿o³nierzom zapewniæ gor¹ce
posi³ki. W listopadzie wys³ano specjaln¹ de-
legacjê do ¿o³nierzy 17. pu³ku piechoty, znaj-

duj¹cych siê na froncie, w celu przekazania
im darów zebranych w czasie specjalnej zbiór-
ki. W grudniu 1920 r. PKOP prowadzi³ jesz-
cze zbiórkê pieniêdzy na rzecz plebiscytu na
Górnym Œl¹sku. Zebrano wówczas ³¹cznie z
kwotami przekazanymi przez okoliczne gmi-
ny 117 tys. marek polskich.

W aktach nie zachowa³a siê informacja o
dacie formalnego zakoñczenia dzia³alnoœci
PKOP w Rzeszowie. Rozliczenie finansowe
opublikowane zosta³o w numerze 30 „Ziemi
Rzeszowskiej” z dnia 29 lipca 1921 r. By³o to
jednak tylko formalne zakoñczenie dzia³alno-
œci, faktyczne mia³o miejsce na pocz¹tku 1921
roku.

* * *
Jako podsumowanie dzia³alnoœci Powia-

towego Komitetu Obrony Pañstwa w Rze-
szowie najlepiej przytoczyæ fragment okólni-
ka Komitetu Obrony Pañstwa w Krakowie do
podleg³ych sobie powiatowych komitetów
obrony pañstwa z po³owy wrzeœnia 1920 r.:

Z uznaniem stwierdziæ nale¿y, ¿e praca wszyst-
kich KOP rozsianych po kraju, w ci¹gu krót-
kiego jeszcze swego trwania wyda³a ogrom-
ne rezultaty. W œwie¿ym naszym zwyciêstwie
nad wrogiem ma swój udzia³ i ta dzielna or-
ganizacja obywatelska, która wp³ynê³a w wie-
lu okolicach na zasadnicz¹, korzystn¹ zmia-
nê nastroju ludnoœci, a wszêdzie dopomaga
jej w wytrwaniu i zachêca do œwiadczeñ na
rzecz Pañstwa. Zw³aszcza podnieœæ nale¿y
doskona³¹ organizacjê i sprawn¹ dzia³alnoœæ
kroœnieñskiego Biura werbunkowego, oraz
Komitetu O.P. w powiatach: chrzanowskim,
¿ywieckim, brzeskim i rzeszowskim.

Do tego owocnego trudu pobudzi³a nas
tak niedawno dopiero troska o obronê za-
gro¿onej Ojczyzny. W obliczu niebezpieczeñ-
stwa po raz pierwszy z³¹czy³y siê wszystkie
stany i stronnictwa, daj¹c wojsku konieczne
oparcie, czyni¹c wnêtrze naszego kraju jed-
nym mocnym warsztatem Obrony Narodo-
wej.
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Rok 1920. W obronie Niepodleg³oœci – w¹tki podkarpackie

5. Dywizja Strzelców
Polskich

Poprzednikiem Brygady Syberyjskiej by³y
jednostki powsta³e w 1918 r. na Syberii, której-
najwa¿niejsze miasta i szlaki komunikacyjne
zosta³y uwolnione od bolszewików. 1 lipca po-
wsta³ oficjalnie 1. pu³k Strzelców Polskich im.
Tadeusza Koœciuszki, którego oddzia³y wziê³y
udzia³ w walkach z „czerwonymi” Rosjanami.
Jako pierwsza do walki wesz³a kompania do-
wodzona przez kpt. Franciszka Dindorfa-An-
kowicza, która wspar³a d¹¿enia niepodleg³o-
œciowe Baszkirów. Na pocz¹tku 1919 r. po-
wsta³a 5. Dywizja Strzelców, która mia³a byæ
pierwszym oddzia³em odtwarzanego II Korpu-
su Polskiego, finalnie mia³ on stanowiæ czêœæ
Armii Polskiej we Francji. W sk³adzie tworz¹-
cych j¹ trzech pu³ków strzelców, pu³ku artylerii,
pu³ku u³anów i batalionu in¿ynieryjnego znaj-
dowa³o siê ponad 10 tys. oficerów i ¿o³nierzy.
Szczególn¹ jednostk¹ dywizji by³ batalion sztur-
mowy, w sk³adzie którego znaleŸli siê legioniœci
I i II Brygady. Od nazwiska swego dowódcy
kpt. Edwarda Dojana-Miszewskiego jego ¿o³-
nierze nazywani byli „dojanami”. Zewnêtrznym
ich wyró¿nikiem by³y niespotykane na Syberii
stalowe he³my rosyjsko-fiñskie wz. 17 z nama-
lowanymi or³ami polskimi. ̄ o³nierze dywizji os³a-
niali magistralê transsyberyjsk¹, któr¹ ewaku-
owane by³y oddzia³y polskie, czeskie i czêœæ
oddzia³ów adm. Aleksandra Ko³czaka. W grud-
niu 1919 r. dosz³o do walk z sowieckimi od-
dzia³ami partyzanckimi i oddzia³ami regularny-
mi. Wyró¿niæ trzeba starcie, do którego dosz³o
23 grudnia na wêŸle kolejowym Tajga, na któ-
rym si³y polskie odpiera³y przez ca³y dzieñ ataki
przewa¿aj¹cych si³ nieprzyjacielskich. Z wielkimi
stratami uda³o im siê przebiæ dalej, gdzie czêœæ
transportów dywizji zosta³a zablokowana na
stacji kolejowej Klukwiennaja. Ostatecznie, po
odmowie przepuszczenia transportów przez
oddzia³y czeskie, Polacy zostali zmuszeni do
kapitulacji przed bolszewikami 10 stycznia 1920
r. Czêœci ¿o³nierzy dywizji uda³o siê przedrzeæ na
wschód do Irkucka, sk¹d trafili do Harbinu.
Znajdowa³ siê tam stosunkowo du¿y oœrodek
zamieszkiwany przez spo³ecznoœæ polsk¹. Z
przyby³ych ¿o³nierzy polskich utworzono sa-
modzielny baon strzelców, Legiê Oficersk¹,
oddzia³ kawalerii i artylerii. W kwietniu si³y pol-
skie dotar³y do miasta Dairen (ob. Dalian) le¿¹-
cego w s¹siedztwie Port Artur w Chinach. Na-
wi¹zano kontakt z rz¹dem polskim, który umo¿-
liwi³ powrót do kraju. Nast¹pi³ on na pok³adzie

statku „Jaros³aw”, na którym 1 lipca 1920 r.
do Gdañska wróci³o 911 osób, w tym 136
oficerów i 725 szeregowych. Oficerowie i ¿o³-
nierze polscy, którzy trafili do niewoli sowieckieji
prze¿yli pobyt na Syberii, powrócili do kraju
dopiero po zawarciu traktatu pokojowego w
marcu 1921 r.

Syberyjska Brygada Piechoty
Spoœród przyby³ych z Dalekiego Wscho-

du oficerów i szeregowych, na podstawie
rozkazu ministra spraw wojskowych z 14 lip-
ca 1920 r., sformowana zosta³a dwupu³ko-
wa Syberyjska Brygada Piechoty. Na jej czele
postawiono by³ego dowódcê pu³ku Strzel-
ców Polskich im. Tadeusza Koœciuszki, na-
stêpnie 5. Dywizji Strzelców Polskich, p³k.
Kazimierza Rumszê, dowódcami syberyjskich
pu³ków strzelców zostali doœwiadczeni do-
wódcy batalionów, mjr Dindorf-Ankowicz i
kpt. Józef Werobej. Powsta³ równie¿ dywi-
zjon syberyjskiej artylerii i dywizjon syberyj-
skiej kawalerii. Formowanie brygady nastê-
powa³o w kilku miejscach na terenie Pomo-
rza, miejsce postoju dowództwa znajdowa³o
siê w Grudzi¹dzu. Tworzenie jednostki by³o
mo¿liwe dziêki nap³ywowi chêtnych do wst¹-
pienia w szeregi wojska, którzy pochodzili z
terytorium ca³ego kraju, wœród nich by³o kil-
kuset ¿o³nierzy Armii Ochotniczej, uczniów i
cz³onków stowarzyszeñ spo³ecznych. Ochot-
nicy pochodzili tak¿e z szeregów Polaków ze
Stanów Zjednoczonych, którzy stanowili
wczeœniej czêœæ B³êkitnej Armii gen. broni
Józefa Hallera. Sformowane oddzia³y po wy-
posa¿eniu w broñ w garnizonie w Skiernie-
wicach i umundurowaniu ju¿ w transporcie
kolejowym, dotar³y do Warszawy. 10 sierp-
nia odby³o siê pierwsze æwiczenie z otrzyma-
nymi karabinami angielskimi 7,7 mm Enfield
wz. 14. Stanowi to dowód poœpiechu, w któ-
rym formowana by³a jednostka. Nie by³o
czasu na przeprowadzenie d³u¿szego prze-
szkolenia wojskowego dla nowo wcielonych,
co wynika³o z zagro¿enia wojennego. Po prze-
jêciu na Dworcu Wileñskim wozów taboro-
wych i reszty wyposa¿enia wojskowego, w
tym niemieckich ciê¿kich karabinów maszy-
nowych 7,92 mm Maxim wz. 1908, bryga-
dê wys³ano do Zegrza, gdzie zosta³a w³¹czo-
na w sk³ad 5. Armii. Ten zwi¹zek operacyjny
utworzono na pocz¹tku sierpnia w celu obro-
ny linii Wkry, odci¹¿enia stolicy i wziêcia udzia³u
w przygotowywanej kontrofensywie; jej do-
wódc¹ zosta³ gen. dyw. W³adys³aw Sikorski.

M³odzie¿ rzeszowska
w Brygadzie Syberyjskiej
Wœród ochotników, którzy znaleŸli siê w

szeregach Brygady Syberyjskiej nie zabrak³o
osób pochodz¹cych z terenu Podkarpacia,
prawdopodobnie najwiêksza ich liczba pocho-
dzi³a z samego Rzeszowa. 3 lipca 1920 r. Rada
Obrony Pañstwa wyda³a odezwê wzywaj¹c¹
wszystkich mê¿czyzn zdolnych do noszenia
broni do dobrowolnego wstêpowania w sze-
regi armii. Kilka dni póŸniej powsta³ Generalny
Inspektorat Armii Ochotniczej, na którego cze-
le stan¹³ gen. broni Józef Haller. Upowa¿nienie
do przeprowadzenia zaci¹gu ochotniczego na
obszarze lwowskiego Okrêgu Generalnego
otrzyma³ p³k Czes³aw M¹czyñski. 9 lipca 1920
r. w sali rzeszowskiego „Soko³a” odby³ siê wiec
uczniów szkó³ œrednich, w trakcie którego
uchwalono przymus zg³aszania siê do wojska
uczniów najstarszych klas. Uchylaj¹cy siê od
s³u¿by mieli byæ pozbawiani praw kole¿eñskich,
a konsekwencj¹ mog³o byæ nawet wykluczenie
ze szko³y. Decyzje podjête podczas wiecu, a
przede wszystkim potrzeba obrony Ojczyzny
spowodowa³y, ¿e do wojska zg³osili siê wszyscy
uczniowie dwóch najstarszych klas: I Gimna-
zjum, II Gimnazjum, Seminarium Nauczyciel-
skiego i Szko³y Rolniczej. Dodatkowo chêæ
wst¹pienia do armii wyrazili nauczyciele szkó³
rzeszowskich, w tym celu 13 lipca Rzeszowskie
Towarzystwo Nauczycieli Szkó³ Wy¿szych i Œred-
nich poprosi³o w³adze wojskowe o wyznacze-
nie terminu przegl¹du wojskowego. 17 lipca
miasto opuœci³a 2. kompania ochotnicza, któr¹
¿egna³y rodziny oraz przedstawiciele Powiato-

PIOTR CHMIELOWIEC

Brygada Syberyjska
Stacjonuj¹ca w okresie miêdzywojennym w Brzeœciu 30.
Dywizja Piechoty wywodzi³a swoje tradycje z jednostek, które
powsta³y na Syberii w okresie I wojny œwiatowej. W wojnie
polsko-bolszewickiej uczestniczy³a natomiast Brygada
Syberyjska, w sk³adzie której znajdowali siê ochotnicy.
Jednostkê zasili³a du¿a grupa m³odzie¿y szkolnej
pochodz¹ca miêdzy innymi z Rzeszowa.

wego Komitetu Obrony Pañstwa. Liczba ochot-
ników z najstarszych klas I Gimnazjum siêgnê³a
60 uczniów, ³¹cznie z Rzeszowa pochodzi³o oko-
³o 200 ochotników. M³odsi z nich pe³nili dy¿ury
i warty w Ochotniczym Pogotowiu Harcerskim,
Stacji Posi³kowej Czerwonego Krzy¿a i Gwardii
Obywatelskiej. Warto przypomnieæ, ¿e przed
stu laty przekaz informacji by³ znacznie wolniej-
szy ni¿ obecnie. Wiadomoœci o losach m³o-
dych ludzi, którzy wyruszyli ratowaæ zagro¿on¹
niepodleg³oœæ kraju dociera³y do ich rodzin z
du¿ym opóŸnieniem, zwykle ju¿ po zakoñcze-
niu walk. Szerszemu gronu czytelników prze-
bieg walk z ich udzia³em przedstawiono dopie-
ro 10 wrzeœnia w rzeszowskim tygodniku „Zie-
mia Rzeszowska”. O wydarzeniach bitwy war-
szawskiej 1920 r. napisano, ¿e „Wypadki sz³y
tak szybko, ¿e przez pewien czas by³o wprost
niemo¿liwoœci¹ dowiedzieæ siê coœ pewnego o
losach tych ch³opców. Nadchodzi³y wieœci naj-
ró¿niejsze, które trosk¹ i smutkiem napawa³y
serca rodziców. Wiele z nich na szczêœcie nie
sprawdzi³o siê”. Ochotnicy z Rzeszowa znaleŸli
siê w 8. kompanii II batalionu 2. Syberyjskiego
pp. Zosta³y przez nich obsadzone tak¿e stano-
wiska w dowództwie batalionu; lekarzem zosta³
por. Aleksander Kazimierz Piwecki, kapelanem
by³ ks. prof. Józef Cieœlik.

Ze wzglêdu na zagro¿enie ofensyw¹ so-
wieck¹ oddzia³y Brygady Syberyjskiej wys³a-
no w rejon koncentracji nad Wkr¹ w rejonie
Borkowo-B³êdówko ju¿ 12 sierpnia. Dwa dni
póŸniej dosz³o do pierwszych walk z bolszewi-
kami. W walkach pod Popiel¿ynem–Zawada-
mi zgin¹³ por. Marcin Król, dowódca kompa-
nii wchodz¹cej w sk³ad III batalionu, z³o¿onej
ze zdemobilizowanych ¿o³nierzy B³êkitnej Ar-
mii. II batalion dowodzony przez kpt. Broni-
s³awa Szczyrad³owskiego, w którym znajdo-
wali siê rzeszowianie, znajdowa³ siê pocz¹tko-
wo w odwodzie dowódcy pu³ku, póŸniej wal-
czy³ o folwark Gadowo. Chrzest bojowy ca³e-
go 2. Syberyjskiego pp by³ krwawy, pierwsze-
go dnia walk straci³ 4 oficerów i 149 szerego-
wych. Nie uda³o siê odrzuciæ nieprzyjaciela,
do czego przyczyni³a siê przewaga sowieckiej
16. Dywizji Strzelców i fakt, ¿e 75 proc. ¿o³nie-
rzy pu³ku nie mia³o przeszkolenia wojskowe-
go. W okresie miêdzywojennym dzieñ 14
sierpnia obchodzono jako œwiêto pu³kowe 83.
pp, który przej¹³ tradycje jednostki.15 sierp-
nia odrzucono oddzia³y sowieckie znad Wkry,
podjêty atak doprowadzi³ do zajêcia Nowego
Miasta. W nastêpnych dniach prowadzono
dzia³ania, które doprowadzi³y do opanowania
Nasielska i linii kolejowej M³awa-Modlin. Nad

ranem 17 sierpnia odparto kontratak sowiecki,
stoczono te¿ kolejne walki pod Prusinowicami
i Czarnostowem, zdobywaj¹c 20 sierpnia Ma-
ków. Uwolniono w nim osoby przebywaj¹ce
w wiêzieniu, którym grozi³o rozstrzelanie,
wœród nich znajdowa³ siê pochodz¹cy z So-
ko³owa Ma³opolskiego, Franciszek Ryœ – re-
ferent polityczny Starostwa w Makowie, który
napisa³ póŸniej list do redakcji „Ziemi Rzeszow-
skiej”. Dwa dni póŸniej Brygada Syberyjska
zdoby³a Przasnysz i Chorzele, przyczyniaj¹c
siê do rozbicia 4. Armii sowieckiej. Ponios³a
jednak bardzo du¿e straty, które na ca³¹ bitwê
warszawsk¹ wynios³y 50 proc. sk³adu jednost-
ki. Czêœæ z ¿o³nierzy trafi³a do niewoli sowiec-
kiej pod Chorzelami, nastêpnie zosta³a zar¹-
bana przez kozaków. W walkach zginê³o dwóch
doœwiadczonych oficerów; pierwszym by³
obroñca Tajgi na Syberii mjr Emil Werner,
drugim kpt. Józef Mi³kowski, który zgin¹³ pro-
wadz¹c do ataku 10. kompaniê pod Prusino-
wicami. By³ synem pisarza Zygmunta Mi³kow-
skiego (Teodora Tomasza Je¿a), autorem
barwnego opisu walk w szeregach Legii Cu-
dzoziemskiej w Afryce. W odniesieniu do
ochotników z Rzeszowa wiemy, ¿e w bitwie
pod Radzyminem poleg³ uczeñ V klasy I Gim-
nazjum Jan Cachel z Wileñskiego pu³ku strzel-
ców, który wczeœniej zosta³ ranny w walkach o
Lwów w listopadzie 1918 r., a na pocz¹tku
sierpnia pod Leszniowem ko³o Brodów, Fran-
ciszek Czosnek z 20. pp. Podczas bitwy war-
szawskiej w szeregach Brygady Syberyjskiej
zginêli: Tadeusz Dzier¿yñski, Henryk Buczyñ-
ski, Niemczyk, Boles³aw Zaborowski, Leon
Wisz, Ludwik Tatkowski, a 40 ¿o³nierzy od-
nios³o rany. Z relacji por. Piweckiego wiemy,
¿e 19 sierpnia przydzieli³ Tadeusza Dzier¿yñ-
skiego do taboru sanitarnego, co mia³o mu
daæ chwilê odpoczynku. Podczas ataku bata-
lionu pod Trzciñcem kolumna sanitarna znaj-
dowa³a siê na postoju w lesie. Sowiecki granat
artyleryjski, który uderzy³ w wóz sanitarny, przy-
niós³ œmiertelne zranienie Dzier¿yñskiego. Znaj-
duj¹cy siê na tym samym wozie por. Piwecki
nie odniós³ obra¿eñ. ¯o³nierski pochówek
odby³ siê w Trzciñcu, obecny przy nim by³ ks.
kapelan Józef Cieœlik. Po zakoñczeniu walk
adwokat dr Jan Dzier¿yñski przewióz³ zw³oki
syna do Rzeszowa. 18 listopada 1920 r. na
cmentarzu Pobitno odby³ siê pogrzeb Tade-
usza Dzier¿yñskiego, w którym uczestniczyli
nauczyciele i uczniowie Gimnazjum.

Zamieszczone w artykule cytaty pochodz¹
z z publikacji prasowej: Z pola chwa³y, „Zie-
mia Rzeszowska” 1920, nr 37, s. 2.

P³k/gen. bryg. Kazimierz Rumsza
(1886–1970), dowódca 5. Dywizji

Strzelców Polskich, nastêpnie
Brygady Syberyjskiej

(G. £ukomski, Nie tylko korpusy…
Inne polskie formacje zbrojne w Rosji
1918–1920, „Mars” 2002, nr 13)

Plakat wzywaj¹cy do wst¹pienia w szeregi Ma³opolskich Oddzia³ów
Armii Ochotniczej, podpisany przez p³k. Czes³awa M¹czyñskiego

(zbiory Biblioteki Narodowej)

Grobowiec rodziny Dzier¿yñskich na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie  (fot. Piotr Chmielowiec)
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Rok 1920. W obronie Niepodleg³oœci – w¹tki podkarpackie

Daleki marsz
czerwonej Konarmii

Na prze³omie lipca i sierpnia Naczelne
Dowództwo Wojska Polskiego skierowa³o
wiêksz¹ czêœæ swoich si³ nad Wieprz, w miej-
sce planowanej koncentracji grupy uderze-
niowej. Naprzeciw si³ „czerwonej” Armii Kon-
nej pod Brodami pozosta³a osamotniona 18.
Dywizja Piechoty. Wykorzysta³ to dowódca
1. Armii Konnej Siemion Budionny. Prze-
rwawszy front pod Brodami i ignoruj¹c po-
lecenia Michai³a Tuchaczewskiego, skierowa³
siê w kierunku Lwowa. Budionny, za suge-
sti¹ cz³onka rady wojskowo-rewolucyjnej
Frontu Po³udniowo-Zachodniego – Józefa
Stalina, postanowi³ zaj¹æ Lwów, z perspek-
tyw¹ skierowania si³ bolszewickich na Wêgry.
Daleki marsz czerwonej kawalerii od pocz¹t-
ku, z poœwiêceniem spowalnia³o m³ode pol-
skie lotnictwo, które jako pierwsze wykry³o
maszeruj¹c¹ kilkunastotysiêczn¹ armiê,
wzmocnion¹ broni¹ pancern¹ i lotnictwem.
W walkach wyró¿ni³a siê 7. eskadra myœliw-
ska im. Tadeusza Koœciuszki, dzia³aj¹ca w
sk³adzie III dywizjonu lotniczego, z³o¿ona z
lotników polskich i amerykañskich.

Ma³opolskie Oddzia³y
Armii Ochotniczej
Latem 1920 r. sytuacja wojsk polskich by³a

na tyle trudna, ¿e celem uzupe³nienia strat przy-
st¹piono do formowania Armii Ochotniczej gen.
broni Józefa Hallera. Chc¹c os³oniæ strategicz-
nie po³o¿ony Lwów, postanowiono powo³aæ
w ramach tej formacji Ma³opolskie Oddzia³y
Armii Ochotniczej (MOAO), pod dowództwem
p³k. Czes³awa M¹czyñskiego we Lwowie. Wœród
nowopowsta³ych jednostek ochotniczych by³
oddzia³ mjr. Romana Abrahama. Sam dowód-
ca – ws³awiony w 1918 r. walkami na Górze
Stracenia i zdobyciem lwowskiego ratusza, mia³
pod swoj¹ komend¹ przede wszystkim m³o-
dzie¿ lwowsk¹ i ¿o³nierzy wywodz¹cych siê ze
œrodowisk inteligenckich miasta nad Pe³twi¹.
Trzon oddzia³u stanowi³ batalion piechoty pod
dowództwem kpt. Boles³awa Zaj¹czkowskiego,
dywizjon kawalerii rtm. Tadeusza Kotarby-Kry-
nickiego, dywizjon ciê¿kich karabinów maszy-
nowych por. Antoniego Dawidowicza oraz ba-
teria artylerii. Oddzia³ ten, licz¹cy 34 oficerów
oraz 1300 podoficerów i ¿o³nierzy, 2 lipca 1920
r. z³o¿y³ przysiêgê przed katedr¹ rzymskokato-
lick¹. Ochotnicy mjr. Abrahama zostali skiero-
wani na front, gdzie jeszcze w lipcu z powodze-
niem toczyli ciê¿kie walki z bolszewikami. W
dniach od 6 do 8 sierpnia 1920 r. stoczyli
krwawy bój pod Horodyszczem i Chodaczko-
wem. Te zwyciêskie boje nadszarpnê³y polskie
szeregi. Ranny w ciê¿kich walkach dowódca
lwowskich Straceñców nie zgodzi³ siê zejœæ z
posterunku, lecz dowodzi³ nadal, le¿¹c na no-
szach. Rana nogi by³a jednak na tyle powa¿na,
¿e ostatecznie musia³ zostaæ odwieziony do
lwowskiego szpitala. Od mjr. Abrahama dowo-
dzenie oddzia³em przej¹³ kpt. Zaj¹czkowski. W
tych ciê¿kich bojach, kilkadziesi¹t kilometrów
na wschód od Lwowa, odzia³ mjr. Abrahama
wspó³dzia³a³ z 54. pp Strzelców Kresowych –
zaprawionym w walce z Armi¹ Czerwon¹, ale i
mocno skrwawionym. ¯o³nierze tego pu³ku stali
siê towarzyszami broni Abrahamczyków. Kie-
dy w po³owie sierpnia g³ówne si³y wojsk pol-
skich rozpoczê³y decyduj¹cy bój na przedpo-
lach Warszawy, skutecznie gromi¹c rosyjskie
armie dowodzone przez M. Tuchaczewskiego,
losy Lwowa pozostawa³y nierozstrzygniête. So-
wiecki Front Po³udniowo-Zachodni, pocz¹w-
szy od 12 sierpnia 1920 r., d¹¿y³ do prze³ama-
nia polskiej obrony na przedpolach Lwowa.
Zajêcie miasta mia³o byæ spektakularnym suk-
cesem, otwieraj¹cym bolszewikom perspekty-
wy ekspansji na po³udnie Europy.

Orlêta Lwowskie po raz drugi
Krwawy marsz czerwonej konnicy opóŸ-

nia³o polskie lotnictwo, operuj¹cena rozle-
g³ych przestrzeniach ukrainnych, od Winni-

cy po Lwów. Postêpy 1. Armii Konnej by³y
na tyle du¿e, ¿e 16 sierpnia 1920 r. polskie
samoloty 7. eskadry myœliwskiej operowa³y
ze Lwowa, ostrzeliwuj¹c z karabinów maszy-
nowych i bombarduj¹c granatami czo³owe
jednostki Budionowców. Ataków tych, tylko
tego jednego dnia, by³o a¿ 49. Rankiem 17
sierpnia 1920 r. polski oddzia³ otrzyma³ roz-
kaz odwrotu w kierunku na Lwów. Podczas
kilkugodzinnego marszu, w rejonie zniszczo-
nej wsi Kutkorz, ¿o³nierze dostali siê pod
ogieñ sowieckiej artylerii, prowadzony z re-
jonu dworca kolejowego w Krasnem. Kpt.
Zaj¹czkowski zdecydowa³ o rozdzieleniu swo-
ich si³. Dywizjon kawalerii wycofa³ siê na Gli-
niany, a batalion piechoty wraz z pozosta³ymi
pododdzia³ami, wzd³u¿ toru kolejowego wio-
d¹cego przez miejscowoœæ Zadwórze, do
Lwowa. W narastaj¹cym upale, nêkani
ogniem sowieckiej artylerii, lwowiacy dotarli
do Zadwórza. Oko³o po³udnia piechota zo-
sta³a ostrzelana ogniem artyleryjskim. Po
wyjœciu przez las na przedpole Zadwórza, na
rozkaz dowódcy polscy ¿o³nierze uderzyli na
przeciwnika, atakuj¹c trzema liniami tyralier.
Tam piechota dosta³ siê pod silny ogieñ bol-
szewickich karabinów maszynowych, których
stanowiska znajdowa³y siê na wzgórzu, na
pó³noc od toru kolejowego, na stacji kolejo-
wej i w zabudowaniach wsi. Kpt. Zaj¹czkow-
ski, znajduj¹cy siê w pierwszej tyralierze, za-
leg³ pod zmasowanym ogniem czerwonoar-
mistów. W tym czasie bolszewicka artyleria
wstrzela³a siê w skrzyd³o batalionu. W tej ciê¿-
kiej sytuacji do ataku na armaty ruszy³a 2.
kompania por. Jan Demetera i za cenê krwa-
wych strat, zmusi³a artylerzystów do uciecz-
ki. Po wycofaniu siê sowieckiej baterii, na
lewe skrzyd³o batalionu uderzy³a czerwona
kawaleria. Atak Budionowców za³ama³ siê w
ogniu polskich karabinów maszynowych.
Oko³o godziny 14.00 artyleria bolszewicka
znów wstrzela³a siê w polskie pozycje, roz-
bijaj¹c wózki amunicyjne przy torze kolejo-
wym, tym samym uniemo¿liwiaj¹c walcz¹-
cym lwowiakom uzupe³nienie amunicji. W
tym czasie rosyjska kawaleria zmieni³a tak-
tykê, uderzaj¹c ma³ymi grupami, celem zna-
lezienia s³abych punktów w polskich pozy-
cjach. Pomimo zaanga¿owania wiêkszoœci
si³ do walki z kawaleri¹, 1. kompania kpt.
Krzysztofa Obertyñskiego uporczywie ata-
kowa³a pozycje bolszewickie na wzniesieniu
przy torze kolejowym. Pomiêdzy godzinami
15.00 a 16.00 por. Antoni Dawidowicz ze-
bra³ grupê ¿o³nierzy przy torze kolejowym i
wspar³ atak na stacjê kolejow¹, któr¹ w koñcu
zdobyto. W tym samym czasie 1. kompa-
nia zajê³a wzniesienie i umocni³a nowo zdo-
byte pozycje. Po tych sukcesach wymiana
ognia nieco usta³a, a kpt. Zaj¹czkowski za-
rz¹dzi³ koncentracjê przerzedzonych kom-
panii i odwrót w kierunku lasu barszczowic-
kiego i dalej na Lwów.

Zadwórze
– Polskie Termopile
Bolszewicy, zorientowawszy siê w sytu-

acji, uderzyli ³awami kawalerii na lewie skrzy-
d³o batalionu. Gwa³towna szar¿a przerwa³a
liniê piechoty, cofaj¹cej siê w stronê Barsz-
czowic. Skupieni wokó³ dowódcy m³odzi ¿o³-
nierze, w otwartym polu nie byli w stanie
skutecznie przeciwstawiæ siê przewa¿aj¹cym
si³om czerwonej jazdy. Jeszcze z nieba nade-
sz³a niespodziewana pomoc w postaci nalo-
tu trzech polskich samolotów, ale bolszewi-
cy szybko wznowili atak, spychaj¹c Polaków
w kierunku budki dró¿nika, oddalonej oko³o
1 km od stacji kolejowej. Rozpoczê³y siê krót-
kie pertraktacje, ale kpt. Zaj¹czkowski od-
mówi³ z³o¿enia broni. Jego ostatni rozkaz
brzmia³: „Ch³opcy! Do ostatniego ³adunku!”.
Siódma szar¿a Konarmii spotka³a siê ze s³a-
bym ogniem z  polskich stanowisk. Gdy skoñ-
czy³a siê amunicja, wokó³ budki rozgorza³a
walka wrêcz. Nie by³o szans na oderwanie siê
od wroga i pokonanie dwukilometrowego

dystansu do lasu. Kapitan i jego kilkunastu
towarzyszy, oficerów, podoficerów i szere-
gowców, odebra³o sobie ¿ycie, ostatni¹ za-
chowan¹ kul¹. Batalion uleg³ zag³adzie. Ciê¿-
ko rannych jeñców bolszewicy dobili na miej-
scu, czêœæ l¿ej rannych wziêto do niewoli.
Kiedy 20 sierpnia dotar³ pod Zadwórze pol-
ski poci¹g pancerny, odnaleziono cia³a 318
poleg³ych ochotników, których, w wiêkszo-
œci nierozpoznanych, pochowano w kopcu
przy torach kolejowych w Zadwórzu. Sied-
miu wraz z dowódc¹ spoczê³o na Cmentarzu
Obroñców Lwowa.

Wrzeœniowe salwy
Po zwyciêskim zakoñczeniu bitwy war-

szawskiej rozpoczê³a siê ofensywa wojsk pol-
skich, której celem by³ poœcig za wycofuj¹-
cymi siê oddzia³ami sowieckimi. Na wschód
od Lwowa dzia³ania wojenne prowadzi³a Gru-
pa Operacyjna gen. dyw. W³adys³awa Jêdrze-
jewskiego. W jej sk³adzie znajdowa³y siê pu³ki
piechoty, w których s³u¿yli ¿o³nierze z terenu
Podkarpacia, miêdzy innymi stacjonuj¹cy w
okresie miêdzywojennym w Rzeszowie 17.
pp i 39. pp w Jaros³awiu. Przeciwnik dyspo-
nowa³ w rejonie Firlejówki  dwiema dywizjami
strzeleckimi i grup¹ kawalerii. W prowadzo-
nych walkach uczestniczyli nie tylko ¿o³nierze
piechoty wspierani przez artyleriê, ale przy-
najmniej w pierwszej fazie dzia³añ, strona
polska dysponowa³a wsparciem czo³gów FT-
17. Stanowi³y one czêœæ 1. pu³ku czo³gów,
który przyby³ do Polski w 1919 r. w sk³adzie
Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Halle-
ra. Obydwie strony wykorzystywa³y tak¿e-
charakterystyczny dla wojny manewrowej
1920 r. rodzaj broni, jakim by³y poci¹gi pan-
cerne.

Firlejówka
3 wrzeœnia rozpoczê³y siê walki w rejonie

miejscowoœci Firlejówka, po³o¿onej oko³o 45
km na wschód od Lwowa. Tego dnia 17. pp
ze wsparciem kompanii czo³gów zaj¹³ zaj¹³ tê
miejscowoœæ. Nastêpnego dnia rozpoczê³y
siê ciê¿kie walki z oddzia³ami sowieckimi, któ-
re próbowa³y odzyskaæ utracone miejsco-
woœci, obydwie strony ponosi³y w nich du¿e
straty osobowe. Strona polska wprowadzi³a
do walki tak¿e 16. pp, w którego szeregach
znajdowali siê ochotnicy ze szkó³ œrednich,
m.in. Gimnazjum im. Króla Stanis³awa Lesz-
czyñskiego w Jaœle i szkó³ tarnowskich. Wœród
nich byli prof. Roman Saphier z Jas³a i prof.
Mieczys³aw Schreiber-£uczyñski z tarnow-
skiego II Gimnazjum. Najciê¿sze walki pod
Firlejówk¹ rozegra³y siê 6 wrzeœnia, kiedy to
Polacy zajêli stacjê kolejow¹ Krasne. Opano-
wano tak¿e s¹siednie miejscowoœci, ³¹cznie
ze wzgórzem Mogi³a, na wschód od Firle-
jówki. Wkrótce jednak kontratak si³ sowiec-
kich doprowadzi³ do odrzucenia oddzia³ów
polskich, które ponios³y ciê¿kie straty. Do-
tknê³y one zw³aszcza 10. kompaniê 16. pp, z
której Kozacy wyciêli ca³y 40-osobowy plu-
ton ¿o³nierzy. Wœród poleg³ych by³o piêciu
uczniów Gimnazjum w Jaœle, z dowódc¹
kompanii por. Romanem Saphierem i do-
wódc¹ plutonu ppor. Ignacym Zbroj¹. W

walkach zgin¹³ tak¿e ppor. Mieczys³aw Schre-
iber-£uczyñski oraz uczeñ II Gimnazjum z
Tarnowa Tadeusz Mamuszka. Powa¿ne by³y
tak¿e straty 17. pp, który walczy³ w rejonie
stacji kolejowej Krasne, utraci³ w ca³odzien-
nych walkach 300 poleg³ych i rannych. Na-
stêpnego dnia ¿o³niersk¹ œmieræ na polu bi-
twy znalaz³ dowódca 1. kompanii ppor. Bole-
s³aw Sawicki. Si³y polskie zosta³y zmuszone
do opuszczenia zajêtych miejscowoœci, któ-
re odbito jeszcze tego samego dnia. W pro-
wadzonych walkach obydwie strony konflik-
tu wykorzystywa³y poci¹gi pancerne, które
udziela³y im wsparcia, m.in. 7 wrzeœnia do-
sz³o do pojedynku polskiego PP nr 3 „Lis-
Kula” z sowieckim poci¹giem pancernym.

W okresie miêdzywojennym kultywowa-
no pamiêæ o uczniach gimnazjum w Jaœle
poleg³ych w Firlejówce. W 1928 r. na œcianie
gimnazjum wmurowano tablicê zawieraj¹c¹
nazwiska profesorów i uczniów poleg³ych w
I wojnie œwiatowej i w wojnie polsko-bolsze-
wickiej. Dziesiêæ lat póŸniej przeniesiono j¹
do przedsionka gimnazjalnej kaplicy pw. œw.
Stanis³awa. Tablica upamiêtniaj¹ca nauczy-
cieli i uczniów II Gimnazjum im. Hetmana
Jana Tarnowskiego w Tarnowie, poleg³ych
w latach 1914–1920, zosta³a wmurowana w
budynku gimnazjum 11 listopada 1937 r.

Bitwa pod Dytiatynem
W nocy 15 wrzeœnia 1920 r. III batalion

13. pp „Dzieci Krakowa” otrzyma³ rozkaz, aby
forsownym marszem ruszyæ w kierunku K¹-
kolnik, Chochoniowa i Dytiatyna. W czasie
dalszego marszu do batalionu do³¹czy³a 4.
bateria 1. pu³ku artylerii górskiej. Nastêpne-
go dnia polskie oddzia³y piechoty i artylerii,
oraz grupy ¿o³nierzy z ukraiñskiej Samodziel-
nej Dywizji Kawalerii dowodzonej przez gen.
Iwana Omelianowicza-Pawlenkê, kierowa³y siê
w stronê Podhajec. Po przybyciu w rejon
Dytiatyna dotarto do pozycji przeciwnika, któ-
ry zajmowa³ wzgórze 385; szacowano, ¿e by³o
to „oko³o 200 karabinów i 3 karabiny ma-
szynowe”. Bolszewicy ostrzelali si³y polskie.
Atakiem na bagnety 9. kompania piechoty
wyrzuci³a z niego czerwonoarmistów. Tym-
czasem na lewym skrzydle stwierdzono po-
suwaj¹c¹ siê w kierunku miejscowoœci Byb³o
du¿¹ kolumnê Armii Czerwonej. Okaza³o siê,
¿e Polacy maj¹ przed sob¹ 8. Dywizjê Kawa-
lerii Witalija Markowicza Primakowa wspie-
ran¹ przez 123. Brygadê Strzeleck¹. Si³y so-
wietów szacowano na oko³o 2–3 tysi¹ce ¿o³-
nierzy, podczas gdy si³y polskie liczy³y zaled-
wie oko³o 600 ¿o³nierzy.  Oko³o godziny 9.00
rozpoczê³a siê trwaj¹ca oko³o oœmiu godzin
bitwa III batalionu, który zaj¹³ pozycje na
wzgórzu 385.

Tego samego dnia do Dytiatyna przyby³ I
batalion 13. pp. Jego dowódca kpt. Jan Ru-
dolf Gabryœ podj¹³ decyzjê, aby skierowaæ
si³y batalionu do Rudnik, natomiast 9. i 10.
kompania mia³y zaj¹æ pozycje na wzgórzu.
¯o³nierze polscy wykorzystywali okopy po-
wsta³e jeszcze w czasie I wojny œwiatowej. Po
rozpoznaniu przeciwnika ostrzelano go z dzia³
i broni maszynowej, zadaj¹c mu powa¿ne
straty. Tymczasem Sowieci rozpoczêli ostrza³

wzgórza z artylerii, powoduj¹c zniszczenie jed-
nego polskiego dzia³a z 7. baterii. Oko³o go-
dziny 11.00 próbowali te¿ po raz kolejny
szturmowaæ wzgórze. Obroñcom uda³o siê
jednak odeprzeæ zarówno szar¿uj¹c¹ kawa-
leriê, jak i szturm piechoty. Bolszewicy trzy-
krotnie ponawiali ataki, co w koñcu zmusi³o
si³y polskie do czêœciowego odwrotu. Atak
na polskie pozycje nast¹pi³ w momencie, kie-
dy przygotowywano siê do ich opuszczenia,
dosz³o wówczas do zaciêtej walki wrêcz. Kpt.
Adam Zaj¹c zebra³ pozosta³¹ po rozbiciu dzia³
grupkê artylerzystów i powierzy³ dowództwo
nad ni¹ ppor. W³adys³awowi Œwiebockiemu,
który przypuœci³ kontratak. Nadludzkim wy-
si³kiem wyparto bolszewików ze wzgórza. Gdy
sytuacja nieco siê uspokoi³a, nie min¹³ kwa-
drans, kiedy ruszy³a kolejna bolszewicka szar-
¿a. Artylerzyœci wyczerpali ju¿ amunicjê, bro-
ni maszynowej praktycznie nie by³o. Pozo-
sta³e niedobitki 9. i 11. kompanii opuœci³y
wzgórze. Na szczycie pozosta³a tylko obs³u-
ga baterii oraz II pluton 9. kompanii. Boha-
terskimi ¿o³nierzami dowodzi³ kpt. Adam Za-
j¹c (dowódca 4. baterii).  Rozpocz¹³ siê ostat-
ni bój w tej bitwie. Z powodu œmierci w trak-
cie walk jej polskich uczestników, nie dyspo-
nujemy bezpoœrednimi relacjami z tej fazy
boju. Pozosta³y tylko barwne, literackie opi-
sy, powsta³e ju¿ w okresie miêdzywojennym.

Dowódca 8. DP p³k Stanis³aw Burghardt-
Bukacki w rozkazie nr 121/20 napisa³: „W
myœl rozkazu swego dowódcy »broniæ siê
do ostatniej kropli krwi«, wytrwali wszyscy
tak ¿o³nierze, jak i oficerowie mê¿nie na swo-
ich stanowiskach, poœwiêcaj¹c raczej swe
¿ycie ni¿ dzia³a i honor ¯o³nierza Polskiego
[…] na dowód te¿ uznania tego mêstwa i
poœwiêcenia przedstawiono bateriê 4-¹ 1-
go pu³ku artylerii górskiej, jako »bateriê
œmierci« do Krzy¿a Virtuti Militari”. Nazwa
baterii zosta³a oficjalnie zatwierdzona przez
Naczelnego Wodza. W bitwie tej poleg³o 97
polskich ¿o³nierzy, a 86 zosta³o rannych.
Odt¹d pamiêæ o „Termopilach” pod Dytiaty-
nem, na zawsze pozosta³a w pamiêci Pola-
ków.

Pamiêæ
Sierpniowe i wrzeœniowe boje z bolszewi-

kami nacieraj¹cymi na Lwów przesz³y do le-
gendy. Boje na przedpolach Lwowa pod
Zadwórzem, Firlejówk¹ i Dytiatynem w 1920
r. wpisa³y siê w tradycjê Orl¹t Lwowskich.
Cmentarze tych najm³odszych obroñców
Kresów by³y miejscem pielgrzymek i uroczy-
stoœci. W 1925 r. matka poleg³ego pod Za-
dwórzem Konstantego Zarugiewicza – Ja-
dwiga, zosta³a poproszona o wskazanie tej
trumny ze zw³okami nieznanego obroñcy
Lwowa, która zosta³a z³o¿ona w Grobie Nie-
znanego ¯o³nierza w Warszawie, gdzie spo-
czywa do dziœ. Tam te¿ utrwalone s¹ w ka-
mieniu nazwy „Polskich Termopil”. Tak¿e te-
raz, po 100 latach, pomimo przesuniêcia
granic pañstwowych, na odnowionych
cmentarzach wojskowych nie gaœnie pamiêæ
o polskich ¿o³nierzach, którzy niczym staro-
¿ytni Spartanie, oddali swoje m³ode ¿ycie za
niepodleg³oœæ Ojczyzny.

Polskie Termopile 1920
JACEK MAGDOÑ, PIOTR CHMIELOWIEC, PIOTR SZOPA

W cieniu sierpniowych walk o Warszawê rozegra³a siê bitwa
lwowska, której wynik wp³yn¹³ nie tylko na losy stolicy Polski.
Jej kulminacj¹ by³ krwawy bój pod Zadwórzem (17 sierpnia),
kiedy to ponad 300-osobowy batalion m³odych ochotników
przez ca³y dzieñ powstrzymywa³ atak czerwonej konnicy
na Lwów, p³ac¹c za to najwy¿sz¹ cenê. W kolejnych
tygodniach polska m³odzie¿ z³o¿y³a ofiarê ¿ycia w bojach
pod Firlejówk¹ (6 wrzeœnia) i Dytiatynem (16 wrzeœnia).
Boje te przesz³y do legendy jako Polskie Termopile.

Ho³d „Orlêtom” na polach Zadwórza w 1921 r. Uczestnicy walk z grupy mjr. Romana Abrahama.
Fot. Marek Münz (zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie)


