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Fotografie zostały wykonane na planie filmu „1920. Bitwa warszawska”, 2011, reż. Jerzy Hoffman 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część wystawy nie może być reprodukowana  
i wykorzystywana w jakiejkolwiek formie bez zgody autorów. 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce  
jest instytucją kultury współprowadzoną przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
oraz Powiat Grójecki.
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W 1920 r. społeczeństwo polskie uważnie obserwowało poczynania bolszewików, 
którzy pragnęli rozprzestrzenić na terenie całej Europy rewolucyjną pożogę. 
Pomimo zagrożenia ze strony Rosji radzieckiej (i trwającej na kresach wojny) życie 
codzienne w Polsce nie ulegało większym zmianom. Polacy cieszyli się odzyskaną 
niepodległością, choć nie brakowało problemów, które co jakiś czas dawały o sobie 
znać. Codzienne troski potrafiły jednak zejść na dalszy plan. Kluby i kawiarnie  
nie narzekały na brak klientów. Warszawa tętniła życiem!
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Słowa wojskowej piosenki  
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już; 
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat  
urzeczywistniały się.  
Polscy żołnierze chętnie 
poślubiali wybranki swoich serc.



B I T W A 

Warszawska

Na ulicach polskich miast coraz częściej można było dostrzec mężczyzn 
w mundurach, co przypominało o wojnie. Wielu żołnierzy wyruszyło na Kijów. 
Byle tylko zawczasu zatrzymać (wespół z ukraińską armią atamana Petlury) 
nadciągającą nawałę bolszewicką!
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Wyprawa na Kijów okazała się łatwym przedsięwzięciem. Oddziały polskie szybko 
dotarły do celu. W Warszawie zapanował wielki entuzjazm. W opinii społecznej 
panowało przeświadczenie o odniesionym sukcesie!
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Zajęcie Kijowa na niewiele się zdało. Pod naporem Armii Czerwonej, wojska polskie 
zostały zmuszone do odwrotu. W ślad za nimi podążały oddziały bolszewickie. 
Bezustannie nękały wycofujące się polskie jednostki i, niemal natychmiastowo, 
wprowadzały nowy porządek na zagarniętych terenach.
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W obliczu realnego zagrożenia dla polskiej państwowości opracowano plan bitwy, 
który jednocześnie miał uchronić zachód Europy przed bolszewicką rewolucją. 
Zakładano, że gdy siły czerwonoarmistów uderzą na Warszawę, to znad Wieprza 
Polacy przypuszczą kontrofensywę pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. 
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By plan bitwy zakończył się sukcesem, siły polskie pod Warszawą musiały wytrwać 
na swoich pozycjach i nie ugiąć się przed nacierającymi wojskami bolszewickimi. 
Tymczasem w sierpniu 1920 r. żołnierze radzieccy podeszli na przedpola stolicy 
Polski. Rozpoczęła się zażarta walka, podczas której m.in. podwarszawski 
Radzymin przechodził kilkukrotnie z rąk do rąk.
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Jednym z symbolicznych momentów Bitwy Warszawskiej były krwawe starcia 
pod Ossowem. To tam przeważające siły bolszewików zostały zatrzymane przez 
mniej liczne i często niedoświadczone oddziały polskie, złożone w znacznej części 
z formacji ochotniczych. Gdyby Ossów upadł, to droga do zdobycia Warszawy przez 
Armię Czerwoną stałaby otworem. Zaciekłość i nieustępliwość polskich obrońców 
obrosła w legendę. Do legendy przeszła również śmierć księdza Ignacego Skorupki – 
kapelana walczących tam oddziałów polskich.



Warszawa wytrzymała napór nieprzyjaciela, umożliwiając przeprowadzenie 
skutecznej kontrofensywy znad Wieprza. Wojska bolszewickie zostały odrzucone 
od stolicy Polski i zmuszone do odwrotu. Bitwa zakończyła się zwycięstwem 
wojsk polskich, zwiastując tryumf w całej wojnie. Brytyjski polityk Edgar Vincent 
D’Abernon uznał ją 18. decydującą bitwą w dziejach świata, która ocaliła Europę 
Środkową i część Zachodniej przed sowiecką tyranią.

Do dzisiaj trwają spory czy plan bitwy opracował Józef Piłsudski czy gen. Tadeusz 
Rozwadowski. Bez względu na to, słowa uznania należą się Narodowi Polskiemu, 
który w obliczu zagrożenia potrafił zjednoczyć swoje siły i poniósł wręcz 
niewiarygodny wysiłek w celu powstrzymania agresji Armii Czerwonej.  
Rocznica Bitwy Warszawskiej jest zatem świętem całego polskiego społeczeństwa.
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