
Udział społeczności Jasła i Ziemi Jasielskiej w Bitwie Warszawskiej, 
w bitwie pod Firlejówką i w wojnie  polsko-bolszewickiej 1920 r.

Motto:

Cios uderza w pierś narodu,
Co za wolność ginąć zwykł,
Barbarzyńskie hordy Wschodu
Niosą topór, knut i stryk!
Pod nogami nędznej dziczy
Ziemia wolnych bluzga krwią
I od czerni najezdniczej
Grzmi bluźnierstwo: "Zdepczem ją!"
Wstań, ofiarny orle biały,
Zbawić ludy jeszcze raz!
Marsz, Polaku, w pole chwały,
Dzień tryumfu wzywa nas!  

Artur Oppman, tekst pieśni „Obrona Warszawy - 1920 r.” 

JAŚLANIE PAMIĘTAJĄ O HISTORII SWOJEJ MAŁEJ I WIELKIEJ OJCZYZNY



TREŚCI

Bitwa Warszawska – „Cud nad Wisłą”

Udział jaślan w walce z bolszewikami

Bitwa pod Firlejówką – bohaterska śmierć 
jasielskiego nauczyciela i jego uczniów  

Geneza i przebieg wojny polsko-bolszewickiej



Świat. Po klęsce Państw Centralnych, od listopada 1918 r. panuje
pokój. Zwycięskie Kraje Zachodu próbują rozstrzygać o losach
Europy Środkowej i Wschodniej. W Rosji trwa wojna domowa
pomiędzy bolszewikami a „białymi”, wspieranymi przez państwa
Ententy. Pomiędzy Polską a Rosją nie ma ustalonej granicy
uznawanej przez obie strony. Wielka Brytania stara się narzucić
jako przyszłą granicę linię Curzona, co dla odradzającej się Polski
jest niekorzystne.

Polska. Odradzające się państwo podejmuje olbrzymi wysiłek
organizowania administracji i budowy armii. Polska staje się
republiką demokratyczną. W lutym 1919 r. rozpoczyna
działalność Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Od pierwszych dni
niepodległości państwo podejmuje walkę o granice.
Na wschodzie, po pierwszych starciach, od marca 1919 r.
do kwietnia 1919 r. trwa rozejm z Rosją bolszewicką. Daje
on możliwość bolszewikom pokonania armii „białych”. Kiedy
to następuje, Armia Czerwona swoje siły może zwrócić na zachód,
ku Polsce.

WPROWADZENIE

Alegoria zmartwychwstania Polski pędzla Władysława
Barwickiego (tytuł Akt 5 listopada) na pocztówce z 1918 r. Dzięki
wspólnemu wysiłkowi Polaków wszystkich stanów zerwane
zostają okowy niewoli. Fotografia: Wojewódzka Biblioteka
Cyfrowa w Lublinie.



Stanisław Szymański po przyjęciu władzy w powiecie jasielskim przemawia
z balkonu starostwa jasielskiego. Wśród słuchaczy wielu jaślan – żołnierzy
doświadczonych w walkach w szeregach armii austro-węgierskiej. Wielu z nich
wkrótce rozpocznie służbę w Wojsku Polskim uczestnicząc w walkach
z Ukraińcami (1918-1919), a następnie z bolszewikami (1919-1920). Fotografia
Muzeum Regionalne w Jaśle.

Jasielskie. 1 listopada 1918 r. godło Polski
umieszczone zostaje na budynku starostwa
powiatowego. Rozpoczynają się rządy w imieniu
Niepodległej Rzeczypospolitej. Są to chwile
wielkiej radości, ale też czas zmierzenia się
z wyjątkowej wagi trudnościami. Mieszkańcom
powiatu doskwiera niedostatek, w czasie Wielkiej
Wojny wiele rodzin straciło najbliższych. Kraj jest
zniszczony, panuje głód, szerzą się choroby
zakaźne. Sytuację destabilizuje bandytyzm
i agitacja zachęcająca do rozruchów. Władze
szybko zaprowadzają porządek, dzięki czemu
mogą wspierać budowę armii. Od listopada
prowadzona jest akcja pomocowa dla walczącego
z Ukraińcami Lwowa. Trwa mobilizacja do Wojska
Polskiego. Z powiatu jasielskiego do armii idą
kolejne roczniki poborowych.

WPROWADZENIE



Na czele partii bolszewickiej w Rosji stoi
Włodzimierz Lenin. Jego partia, posługując się
terrorem, obejmuje władzę. Komuniści składają
wiele obietnic, m.in. oddania fabryk w zarząd
robotnikom, ziemi chłopom, swobody wyznania,
itd. W rzeczywistości nacjonalizowane fabryki
przechodzą w zarząd partii. Ludzie pozbawiani
są majątków, a cerkiew prawosławna i inne
kościoły pozbawione możliwości działania, ostro
zwalczane i ograbiane.

Włodzimierz Illicz Lenin (1870-1924).
Komunista. Przywódca rewolucji
październikowej w Rosji.
Współzałożyciel partii bolszewickiej.
Po zwycięstwie rewolucji pierwszy
przywódca Rosji Sowieckiej.

ROSJA W RĘKACH KOMUNISTÓW

Trwogę wzbudzają funkcjonariusze tajnej policji
zwanej potocznie „Czeka” lub „Czerezwyczajka”.
Czekiści są jednocześnie sędziami i wykonawcami
wyroków. Mordują tysiące ludzi, wiele tysięcy
trafia do zakładanych obozów pracy przymusowej
(gułagów). Czeką kieruje Feliks Dzierżyński, który
zyskuje przydomek „Krawego Feliksa” lub
„Czerwonego Kata”.

Feliks Dzierżyński (1877-1926).
Komunista. Członek ścisłego
kierownictwa partii bolszewickiej.
Twórca Wszechrosyjskiej
Nadzwyczajnej Komisji do walki
z Kontrrewolucją i Sabotażem
(„WCzK”, „Czeka”). Wywodził się
z polsko-litewskiej rodziny
szlacheckiej.



ROSJA W RĘKACH KOMUNISTÓW

Na przełomie 1919 i 1920 r. Armia Czerwona zdobywa
przewagę nad wojskami Białych. Od listopada do stycznia
przełamany zostaje opór armii gen. Antona Denikina
na południu, gen. Nikołaja Judenicza na północnym zachodzie
i admirała Aleksandra Kołczaka na wschodzie. Wiosną staje się
jasne, że Rosja carska nie ma szans na przetrwanie, a bolszewicy
stworzą własne państwo. Rewolucja komunistyczna ma duże
szanse rozprzestrzenić się na inne kraje.

Piechota i konnica Armii Czerwonej. 
Ilustracje: en.wikipedia.org 



WYPRAWA KIJOWSKA I ODWRÓT 

Wyprawa Kijowska. Działania
wojenne na wschodniej rubieży kraju
wznowione zostały ofensywą polsko-
ukraińską na Kijów. Naczelny Wódz
Józef Piłsudski zdecydował się na ten
krok, aby uprzedzić przewidywany
atak bolszewików. Powodzenie tej
operacji miało stworzyć szansę
powstania niepodległej Ukrainy
i innych państw, które
skonfederowane z Polską mogły
w przyszłości stanowić siłę zdolną
zapobiec odrodzeniu imperialnej
Rosji. Ofensywa rozpoczęła się
25 kwietnia 1920 r., a już 4 maja
Wojsko Polskie wkroczyło do Kijowa.

9 maja odbyła się wspólna defilada wojsk polskich oraz wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej. Na zdjęciu wojska 
polskie wkraczające do Kijowa 7 maja 1920 r. Fotografia: Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 
1918-1928, Kraków-Warszawa 1928.



Józef Piłsudski (1867-1935). W czasie wojny 
1920 r. Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz  
polskiej armii. Foto: pl.wikipedia.com   

Szkic przedstawiający przebieg ofensywy kijowskiej.
Z opracowania Działania na Ukrainie, kwiecień-maj
1920, [w:] A. Przybylski, Wojna Polska 1918-1921.
Biblioteka Narodowa

WYPRAWA KIJOWSKA I ODWRÓT 

W wyniku tej operacji wojska
polskie i ukraińskie zajęły
rozległy obszar. Nie doszło jednak
do konfrontacji z wojskami
bolszewickimi w stopniu, który
mógł zaważyć o losach wojny.
Zajęcie tych terenów, dawało
natomiast możliwości rządowi
Ukraińskiej Republiki Ludowej,
na którego czele stał Szymon
Petlura, do mobilizacji Ukraińców
do walki o własne państwo.



Po euforii rozczarowanie. Zdobycie Kijowa
wzbudziło entuzjazm społeczeństwa polskiego.
Jednak, jak wspomniano, ofensywa nie
osiągnęła celów wojskowych, bolszewicy
wycofali swoje wojska, nie ponosząc większych
strat. Nie dała też korzyści politycznych.
Zawiodło społeczeństwo ukraińskie, które
wymęczone wojną, trwającą tu przez sześć lat,
nie było gotowe do walki o niepodległość. Rząd
Petlury nie znalazł poparcia we własnym
narodzie.
Po upływie miesiąca nastąpiła kontrofensywa
wojsk bolszewickich. Na Ukrainę skierowana
została, siejąca grozę Armia Konna pod
dowództwem Siemiona Budionnego. Już w
maju wojska polskie zmuszone zostały do
wycofania na wcześniej zajmowane pozycje.

WYPRAWA KIJOWSKA I ODWRÓT 

Siemion Budionny (1883-1973).
Dowódca 1. Armii Konnej. Jego
wojsko słynęło z okrucieństwa
wobec ludności cywilnej. Foto:
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Aleksandr Jegrow (1883-
1939). Głównodowodzący
Frontem Południowo-
Zachodnim.
Foto: pl. wikipedia.org

Józef Stalin (1878-1953).
Komisarz polityczny
Frontu Południowo-
Zachodniego.
Foto: pl. wikipedia.org

1. Armia Konna 
Armii Czerwonej. 
Foto: pl. 
Wikipedia.org



WYPRAWA KIJOWSKA I ODWRÓT 

Michaił Tuchaczewski. 
(1893-1937). Dowódca 
frontu zachodniego wojny 
polsko-bolszewickiej. 
Foto: pl. Wikipedia.org

Bohaterscy żołnierze Armii Czerwonej! Nadszedł czas
rozrachunku. Armia Czerwonego Sztandaru oraz armia
drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie
przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski
prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na
naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój
masom pracującym. Na zachód!

Główne uderzenie nastąpiło na północnym odcinku działań
wojennych. Cele Armii Czerwonej określił W. Lenin jeszcze
w 1919 r., na zjeździe Kominternu w 1919 roku. Warszawa miała
więc być jedynie przystankiem na drodze komunistycznej
rewolucji, która miała objąć cały świat.

Niemcy będą nasze - głosił. Odzyskamy Węgry.
Bałkany powstaną przeciwko kapitalizmowi. Powstaną
Włochy. Burżuazyjna Europa ogarnięta jest przez
nawałnicę i drży w posadach.

Na czele głównych sił wojskowych wódz rewolucji postawił
młodego, 27-letniego wówczas byłego oficera armii carskiej
Michaiła Tuchaczewskiego. Wydał on rozkaz do wojsk
o następującej treści.:

Siergiej Kamieniew 
(1881-1936). W tym 
czasie głównodowodzący 
Armii Czerwonej.
Foto: pl. Wikipedia.org



Ilustracja: commons.wikimedia.org 
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Tymczasowy Komitet 
Rewolucyjny Polski 
w 1920 r., 
Foto: KW PZPR 
w Białymstoku, Zbiór 
fotografii, sygn. 154. 
www.bialystok.ap.gov.pl

Rząd komunistyczny dla Polski. Zanim ruszyła kontrofensywa
rosyjska na Polskę, jeszcze w 1919 r. bolszewicy utworzyli Polską
Radę Wojskowo-Rewolucyjną. Kiedy w lipcu Armia Czerwona
weszła w głąb kraju, w Białymstoku powołano oficjalny sowiecki
rząd dla Polski - Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski
z Julianem Marchlewskim na czele. W składzie znalazł się m.in.
„Krwawy” Feliks.



Wojna propagandowa. Szczególną rolę w czasie
tej wojny odgrywała mobilizacja społeczeństw.
Bolszewicy prowadzili szeroko zakrojoną wojnę
propagandową. Znajdowali tu wsparcie wśród
komunistów na całym świecie. Polska
ukazywana była jako odradzające się państwo
imperialne „Polskich Panów”: szlachty, kleru
i burżuazji. Plakaty z tamtego okresu ukazują
odrażający wizerunek Rzeczypospolitej. Według
tej narracji dopiero rządy komunistyczne będą
gwarantem pokoju, wolności i dobrobytu dla
ludzi żyjących z pracy własnych rąk.

Propaganda ta była skuteczna, co obrazuje wiele
artykułów prasowych tego okresu, zwłaszcza
pism robotniczych na Zachodzie. Robotnicy
i ludzie innych zawodów, nie znający
rzeczywistych planów i działań Sowietów,
powszechnie sympatyzowali z ruchem
rewolucyjnym. Jej skutki bardzo utrudniały
działania polskiemu rządowi zabiegającemu
o wsparcie. Niektóre rządy uniemożliwiały
transport broni dla wojska. Przewóz utrudniali
politycy, ale też zwykli robotnicy.

Plakaty bolszewickie ukazujące
Polskę jako „świnię tresowaną
w Paryżu”, która domaga się granic
sprzed rozbiorów i jako „ostatniego
psa Ententy”. Rzeczpospolita
nazywana była „jaśniewielmożną”.
Ilustracje: pl.wikipedia.com

WOJNA O RZĄD DUSZ 



Niestety, wroga propaganda rozszerzała się
również w społeczeństwie polskim. Porażki
wojsk polskich i zbliżanie się frontu potęgowały
niepokój. Jednocześnie aktywizują się
środowiska komunistyczne, pojawiają się agenci
bolszewiccy. Agitatorzy podważają zaufanie do
państwa i rządu, zniechęcają do mobilizacji,
odwodzą poborowych od służby wojskowej,
zachwalają ustrój komunistyczny.

Plakat autorstwa W. Denisowa. „Tow.[arzysz] Lenin
czyści ziemię z nieczystości” usuwając królów, księży
i tzw. „burżujów”. Ilustracje: pl.wikipedia.com

WOJNA O RZĄD DUSZ 



Odpowiedzią były polskie akcje propagandowe. Ich treścią
jest ukazanie rzeczywistych „osiągnięć” rewolucji: krwawy
terror i zniewolenie społeczeństwa oraz hipokryzja
komunistów. Działania informacyjne mobilizowały
społeczeństwo do walki o obronę niepodległości i wiary.

WOJNA O RZĄD DUSZ 

Ilustracje: pl.wikipedia.com



Wiosną 1920 r. wielu mężczyzn
powoływanych do wojska unika
wstąpienia do służby,
przebywający na urlopach
opóźniają powroty do armii,
zdarzają się dezercje. Dla części
żołnierzy to już siódmy rok
wojny! Wysiłek administracji
skierowany jest do przekonania
żołnierzy i poborowych
o konieczności dalszej służby.
Apele kieruje się również do ich
rodzin i całego społeczeństwa.

WOJNA O RZĄD DUSZ 

Ilustracje: pl.wikipedia.com



W czasie tak trudnym, podjęte zostały ważne
decyzje polityczne. 1 lipca powstaje 19-osobowa
Rada Obrony Państwa, która jednoczy wszystkie
główne siły polityczne. Na jej czele stają: naczelnik
Józef Piłsudski, premier Władysław Grabski oraz
Wincenty Witos – przywódca Polskiego Stronnictwa
Ludowego „Piast”. Trzy tygodnie później powstaje
rząd, którego premierem zostaje Wincenty Witos.
Obok przywódcy polskich chłopów staje Ignacy
Daszyński, z Polskiej Partii Socjalistycznej, uważany
za lidera robotników.

Z odezwy Rady Obrony Państwa z 5 sierpnia 1920 r.:
Nie dajmy się najazdowi wroga, broniąc 
świętego prawa Narodu Polskiego do 
Niepodległości, prawa bez którego nie ma 
cywilizacji europejskiej, nie ma wolności 
ludzkiej. 
Krew nasza, siły nasze, walka nasza dla 
Ojczyzny drogiej!
Do broni Polacy!   

MOBILIZACJA SPOŁECZEŃSTWA  

Wincenty Witos (1874-1945) prezes
PSL „Piast”. Przewodniczący Polskiej
Komisji Likwidacyjnej, która przejęła
władzę w imieniu państwa polskiego
w Galicji na przełomie października
i listopada 1918 r. W krytycznym
momencie wojny polsko-bolszewickiej
w 1920 r. objął funkcję premiera
Rządu Obrony Narodowej.
Foto: pl.wikipedia.org

Ojczyzna w niebezpieczeństwie! Odezwa ROP 
z 5 sierpnia 1920 r. Źródło: Biblioteka Narodowa. 



Przytoczmy tu opinię znanej polskiej
pisarki Marii Rodziewiczówny.
Po latach tak pisała o nastrojach
tamtych chwil.

Kto przeżył 1920 rok, gdy czerń
mongolska szła do serca Kraju,
kto widział wszystkie stany,
wszystkie wieki, wszystkie
swarliwe partie w jednym
szeregu, pod jednym znakiem,
z jednym hasłem, ten widział
dopiero polską duszę i potęgę.

Maria Rodziewiczówna (1864-
1944). Polska pisarka, członkini 

Warszawskiego Towarzystwa 
Teozoficznego i Warszawskiego 

Stowarzyszenia Ziemianek. 
Foto: pl. wikipedia.org  
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Plakat wzywający do mobilizacji społeczeństwa przeciw bolszewickiemu 
najeźdźcy. Autor F. S. Kowarski. Źródło: portal: www.1920.gov.pl



W powiecie jasielskim, w pierwszej kolejności zwalczaniem wrogiej agitacji,
dezercji i ściganiem szpiegów bolszewickich zajmowała się Policja
Państwowa. Została tu zorganizowana w grudniu 1919 r., z przekształcenia
jednostek żandarmerii krajowej. Policjanci ściśle współpracowali
z kontrwywiadem wojskowym, przekazując zdobyte informacje
o aktywności komunistycznej oraz o zatrzymanych podejrzanych osobach.

Policjant z powiatu jasielskiego podczas 
legitymowania mężczyzny. Fot. autorstwa post. W. 
Jakubowicza z Kołaczyc, „Na Posterunku” 1936 r.”
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Ilustracja: Wycinek raportu komendanta powiatowego Policji Państwowej komisarza Pawła Kuzi do komendanta
okręgowego PP w Krakowie z 20 lipca 1920 r. Archiwum Narodowe w Krakowie, Komenda Wojewódzka Policji
Państwowej w Krakowie, sygn. 235. „Bezpieczeństwo publiczne dotychczas jeszcze znośne. W ostatnim miesiącu
aresztowano 5 osób podejrzanych o krzewienie bolszewizmu, 1 osobę o gwałt publiczny [tzn. zakłócenie porządku
publicznego - MS] (…) Zareszt.[owano] Około 200 dezerterów i popisowych [tzn. tych, którzy nie zgłosili się
do poboru].”



Sami mieszkańcy Jasielszczyzny czynnie włączyli się
w zwalczanie komunizmu, współdziałając z policją. Za przykład
można dać zatrzymanie z 11 lipca 1920 r. pod jasielską farą
mężczyzny, który podważał sens wstępowania do Wojska
Polskiego. Agitatora ujęli mieszkańcy miejscowości Brzyszczki
i Hankówka.

MOBILIZACJA SPOŁECZEŃSTWA  

Ilustracja: Doniesienie Ekspozytury Policyjno-Śledczej w Jaśle
o przestępstwie do Sądu Okręgowego w Jaśle z opisem
zatrzymania agitatora na rynku w Jaśle, po mszy w kościele
farnym, 11 lipca 1920 r. Mężczyzna agitował przeciw wstępowaniu
do wojska polskiego i miał głosić, że „jak przyjdą bolszewicy
to będzie lepiej”. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Starostwo
Powiatowe w Jaśle, sygn. 20.
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Ilustracja: Jasielska fara na pocztówce z 1919 r. Źródło: J. Ruciński, Jasło na starej 
pocztówce, http://kartki.um.jaslo.pl



Na wezwania władz państwowych, na ratunek zagrożonej
Ojczyźnie, masowo „pod broń” zgłaszają się ochotnicy.
W powiecie jasielskim są to i starsi, i bardzo młodzi ludzie,
mieszkańcy Jasła, wsi i miasteczek powiatu. Tylko z samego
jasielskiego gimnazjum zgłosiło się ponad trzystu.

MOBILIZACJA SPOŁECZEŃSTWA  

Uczniowie jasielskiego gimnazjum - ochotnicy z 1920 r. wraz
z dyrektorem Jakubem Kuską (pośrodku). Fot. ze zbiorów Muzeum
Regionalnego w Jaśle.

Ilustracja: http://www.muzeumwp.pl

Generalnym Inspektorem Armii
Ochotniczej został gen. Józef Haller.
Bardzo popularny w społeczeństwie
dowódca „Błękitnej Armii” – armii
ochotniczej utworzonej w czasie
I wojny światowej we Francji, która
wiosną 1919 r. przybyła do kraju
podejmując następnie walkę na
froncie wschodnim. Nazwana
„błękitną” od koloru mundurów.



Mapka: katowice.ipn.gov.pl

BITWA WARSZAWSKA 

Przełom w wojnie nastąpił w sierpniu 1920 r.
Na przedpolach Warszawy Wojsko Polskie odniosło
decydujące zwycięstwo. Bitwa Warszawska jest
zaliczana do najważniejszych starć zbrojnych
w dziejach oręża polskiego. Miała wymiar europejski,
Polska zatrzymała bowiem ekspansję komunizmu
na zachód i południe kontynentu. Zdaniem
brytyjskiego dyplomaty i pisarza Edgara D'Abernona,
bitwa ta była 18. przełomową bitwą w dziejach
świata.

O wiktorii oręża polskiego zadecydowało powodzenie
manewru oskrzydlającego Armię Czerwoną
od południa. Opracowany został przez Sztab
Generalny Wojska Polskiego, którym kierował generał
Tadeusz Rozwadowski. Przeprowadził go Naczelny
Wódz Józef Piłsudski znad Wieprza 16 sierpnia
1920 r. Kontrofensywa nie mogłaby się powieść,
gdyby nie wysiłek armii północnego i środkowego
odcinka frontu, na przedmościu warszawskim, które
utrzymały atak przeważających sił wroga, wiążąc
go w wyczerpującej, kilkudniowej walce.



W Bitwie Warszawskiej po stronie polskiej siły
wyniosły 120 tys. walczących, naprzeciw 135 tys.
bolszewików. Poległo 4,5 tys. żołnierzy Wojska
Polskiego i 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej.
W całej wojnie polskie siły wojskowe wyniosły
około 400 tys., bolszewickie 700-800 tys.

BITWA WARSZAWSKA 

Wojsko Polskie w 1920 r. Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe



BITWA WARSZAWSKA 

Po Bitwie Warszawskiej i odparciu zagrożenia bolszewickiego powstał spór o rozmiar zasług
poszczególnych osób w zwycięstwie. Po przewrocie majowym 1926 r. , kiedy do władzy doszedł obóz
Józefa Piłsudskiego, oficjalnie to jego geniuszowi przypisywano sukces, minimalizując wkład innych.
Trend ten pojawił się w latach 80. XX wieku. Spór powrócił w ostatnich dekadach i toczy się do dziś,
czego dowodem jest wiele prac naukowych i publicystycznych. Nie ujmując zasług Naczelnego Wodza,
warto przybliżyć sylwetki innych czołowych postaci tamtych wydarzeń.

Marszałek Józef Piłsudski
Naczelny Wódz Armii 
Polskiej 

Gen. Józef Haller 
Generalny Inspektor 
Armii Ochotniczej, 
a w czasie Bitwy 
Warszawskiej dowódca 
Frontu Północnego.  

Gen. Franciszek Latinik
Dowódca 1. Armii 
Frontu Północnego 
i Wojskowy Gubernator 
Warszawy. 
Odpowiedzialny za 
zatrzymanie ofensywy 
bolszewickiej  na 
stolicę państwa. 

Gen. Władysław Sikorski
Dowódca 5. Armii Frontu 
Północnego broniącej 
Warszawy na północ 
do rzeki Wkry. 

Gen. Edward Śmigły-Rydz
Dowódca Frontu 
Środkowego.  

Gen. Tadeusz Rozwadowski
Szef sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego 

Gen. Maxime Weygand
Szef francuskiej misji 
wojskowej. Wspierał 
polskie dowództwo w 
organizacji armii. Brał 
udział w pracach sztabu. 



Alegoria zwycięstwa w 1920 roku. 
„Warszawo naprzód”, obraz Zdzisława 
Jasińskiego. 

BITWA WARSZAWSKA 

Do wygranej w Bitwie Warszawskiej i w całej
wojnie polsko-bolszewickiej przyczynił się wywiad
wojskowy, który złamał i rozszyfrował kilka tysięcy
radzieckich depesz radiowych z rozkazami
Michaiła Tuchaczewskiego, dowódcy Frontu
Północnego, Lwa Trockiego, komisarza wojny
i dowódców poszczególnych bolszewickich armii.
Wśród kryptologów znajdowali się m.in. porucznik
Jan Kowalewski i trzech światowej sławy
matematyków: Stefan Mazurkiewicz, Władysław
Sierpiński i Stanisław Leśniewski.

Jan Kowalewski. Jeszcze
w 1919 r. złamał pierwsze
klucze szyfrowe Rosjan.
Foto: pl.wikipedia.org

Fragment jednej z depesz polskiego wywiadu
z lipca 1920 r. Źródło Wojskowe Biuro Historyczne
w Warszawie, Źródło: www.wbh.wp.mil.pl



BITWA WARSZAWSKA 

Obraz Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą” (Źródło: Wikimedia Commons). Centrala postać
obrazu, z krzyżem w dłoni, to ks. Ignacy Skorupka, kapelan Legii Akademickiej, który zginął
od postrzału w głowę. Stał się jednym z symboli „Bitwy Warszawskiej”.

Nazwa „Cud nad Wisłą”. Bitwa
Warszawska nazywana jest
również „Cudem nad Wisłą”.
Decydujące uderzenie nastąpiło
16 sierpnia. Poprzedni dzień,
15 sierpnia, to Święto
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny Królowej Korony Polskiej.
Fakty te łączono. Część
społeczeństwa, źródeł zwycięstwa
dopatrywała we wsparciu
w walce z bezbożnym najeźdźcą
(ateizm to dominująca ideologia
komunistów) ze strony
Opatrzności.



FRONT POŁUDNIOWY 

W dniach 16–18 sierpnia pokonane zostało główne ugrupowanie sowieckiego
Frontu Zachodniego. Jedną z przyczyn przegranej bolszewików było to,
że do zmagań nie zdążyła włączyć się armia Budionnego, której opór stawiały
wojska frontu południowego pod dowództwem gen. Wacława Iwaszkiewicza.
Po zwycięstwie na przedpolach Warszawy, część sił polskich skierowana została
na południe przeciw Armii Budionnego. Budionny po tym, jak nie zdołał zdobyć
Lwowa, w drodze na pomoc Tuchaczewskiemu, obległ Zamość. Tu został
zaatakowany przez wojska polskie i zmuszony do odwrotu.

Obsada ciężkiego karabinu
maszynowego Schwarzlose
na stanowisku ogniowym
w 1920 r. Foto: Narodowe
Archiwum Cyfrowe.

Gen. Wacław Iwaszkiewicz
(1871-1922). Dowódca
Frontu Południowego.
Foto: pl. wikipedia.org.



Siły polskie pod Komarowem liczyły około 1500 żołnierzy, 70 ciężkich
karabinów maszynowych i 16 dział. Konarmia miała ponad 6 tys.
żołnierzy, około 350 ciężkich karabinów maszynowych oraz około
50 dział.

Bitwa pod Komarowem, natarcie jazdy polskiej, na obrazie Stanisława
Heykowskiego. Foto: pl. Wikipedia.org.

Gen. J. Rómmel (1881-1967)
Foto: pl. wikipedia.org.

Do rozstrzygającej bitwy na froncie południowym doszło pod Komarowem,
31 sierpnia 1920 r., gdzie z 1. Armią Konną Armii Czerwonej zmierzyła się
1. Dywizja Jazdy Wojska Polskiego pod dowództwem płk. Juliusza Rómmla.
Polscy ułani odnieśli wspaniałe zwycięstwo. Zdaniem J. Rómmla,
o ostatecznym zwycięstwie zadecydowała szarża oddziału 26-letniego
rotmistrza Kornela Krzeszunowicza, która w galopie wbiła się w szeregi
przeciwnika i zdobyła m.in. samochód Budionnego.

FRONT POŁUDNIOWY 



FRONT POŁUDNIOWY 
W bitwie pod Komarowem, w szeregach 2. pułku szwoleżerów
rokitniańskich, brał udział m. in. 23-letni wówczas porucznik
Henryk Dobrzański „Hubal”, urodzony w Jaśle. Za odwagę
na polu walki został odznaczony czterokrotnie Krzyżem
Walecznych i Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Zdjęcie z widowiska historycznego przedstawiającego udziale Jaślan w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. pn. „Rok 1920 - z Jasła
do Firlejówki” w ramach dorocznego Memoriału Kawaleryjskiego Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” na Błoniach Hubalowych pod
pałacem Sroczyńskich w Jaśle, lipiec 1920 r. Foto: www.jaslo4u.pl

Major Henryk Dobrzański
„Hubal” (1897-1940) Foto: pl.
wikipedia.org.



BITWA NAD NIEMNEMOstatecznie o zwycięstwie Polski w wojnie polsko-bolszewickiej
zadecydowało zwycięstwo w operacji niemeńskiej. Doszło do niej
w dniach 20–26 września 1920 r. Całkowicie rozbite zostały wojska
Tuchaczewskiego. Bitwa nad Niemnem zniweczyła ostatecznie
bolszewickie plany zawładnięcia Polską.

Bitwa nad Niemnem Foto: wikimediacommons.

J. Piłsudski i J. Śmigły-Rydz tuż przed bitwą niemeńską. Foto: pl.wikipedia.org



Seweryn Marcinkowski. Ten osiemnastolatek urodzony we Frysztaku przez cały

czas nauki w gimnazjum w Jaśle był wzorowym harcerzem oraz członkiem

Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 r. wraz oddziałem jasielskim

dowodzonym przez kpt. Zająca-Zajączkowskiego w ramach 5. Pułku Legionów

walczył w rejonie Przemyśla, Gródka Jagiellońskiego i Lwowa. W bojach

o to ostatnie miasto został ciężko ranny w nogę, w wyniku czego został inwalidą.

Kontynuował naukę w jasielskim gimnazjum. Pomimo kalectwa, latem 1920 r.

jako ochotnik znów zgłosił się do polskiego wojska. Zginął jako bohater w dniu

14 sierpnia tego samego roku w okolicach Modlina. Został pochowany

w zbiorowej mogile na cmentarzu w Jońcu.

JAŚLANIE W WALKACH FRONTOWYCH

W Bitwie Warszawskiej walczyli również mieszkańcy Jasielskiego oraz ludzie ściśle związani z miastem

i powiatem. Warto tu wymienić niektórych, którzy oddali swoje życie na ołtarzu Ojczyzny.

Seweryn Marcinkowski.
Fot. ze zbiorów Muzeum
Regionalnego w Jaśle.



JAŚLANIE W WALKACH FRONTOWYCH

Władysław Kopyciński z Nowego

Żmigrodu. Jako sierżant 4. pułku

piechoty Legionów, oficjalnie uznany

za zaginionego zginął prawdopodobnie

w bitwie pod Chorzelami 23 sierpnia

1920 r. – Był harcerzem, założycielem

drużyny skautowej w Nowym

Żmigrodzie, członkiem „Eleusis”

i „Sokoła”, założycielem męskiej

i żeńskiej Drużyny Bartoszowej

w Zarzeczu. Wcześniej uczestniczył

w walkach I wojny światowej

w I Brygadzie Legionów, a później

w armii gen. Józefa Hallera.

Władysław Kopyciński (w środku w płaszczu wojskowym). Fot. ze zb. SMJiRJ.



Zygmunt Goldszlag ps. „Murzyn”. Uczeń gimnazjum
jasielskiego, w czerwcu 1920 r. ochotniczo zgłosił się
na front. Najpierw walczył w 1. kompanii czołgów pod
Białymstokiem i Łapami, później w 201. ochotniczym
pułku piechoty. Poległ jako dowódca oddziału
ochotniczego 29 lipca 1920 r. pod Surażem, mając
24 lata. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Orderu
Virtuti Militari i mianowany kapitanem. Zanim wyruszył
na wojnę z bolszewikami, był skautem i członkiem
Związku Strzeleckiego. W I wojnie światowej służył
w Legionach Polskich, m.in. jako wachmistrz w słynnym
1. pułku ułanów Władysława Beliny-Prażmowskiego.
Wsławił się wyniesieniem z pola walki wśród ostrzału
rannego kapitana.

JAŚLANIE W WALKACH FRONTOWYCH

Zygmunt Goldszlag. Fot. ze zb. W. Hapa.



Marcin Kwilosz (ur. 1895 r.) z Osobnicy. Jak wielu młodych, w czasie
I wojny światowej walczył w armii austriackiej na frontach
rosyjskim i włoskim, by w listopadzie 1918 r. z włoskiej niewoli
udać się do Francji, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego, do tzw.
„Błękitnej Armii” generała Józefa Hallera, z którą wrócił do Polski.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej walczył w 46. Pułku Strzelców
Kresowych 11. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Brał udział
w operacji warszawskiej pod Radzyminem, a następnie w bitwie nad
Niemnem. Zawieszenie broni zastało go w okolicach Słucka, gdzie
jego pułk prowadził działania pościgowe za wycofującymi się
bolszewikami. Strzelec Kwilosz został bezterminowo urlopowany
z dalszej służby wojskowej w marcu 1921 r., a dwa lata później –
- w 1923 r. - przeniesiono go do rezerwy. Zmarł 19 stycznia 1957 r.

W wojnie bolszewickiej uczestniczyli żołnierze, w większości ochotnicy, urodzeni
w naszym powiecie i z nim związani. Byli to ludzie różnych profesji i wszystkich
stanów. Oczywiście, nie sposób wymienić wszystkich. Wspomnijmy więc kilku z nich.

JAŚLANIE W WALKACH FRONTOWYCH

Strzelec Marcin Kwilosz
Fot. ze zb. W. Hapa



Profesor Stanisław Pigoń. Wybitny historyk literatury polskiej,
pochodzący z chłopskiej rodziny z Korczyny koło Krosna, uczeń
gimnazjum jasielskiego. Walczył ochotniczo w wojnie
z bolszewikami, kończąc służbę w stopniu kapitana WP.
Jerzy Adam Brandhuber, profesor gimnazjum jasielskiego. Jako
żołnierz WP uczestniczył w operacji warszawskiej i w ofensywie
na Kolno. W bojach z Sowietami brał też udział urodzony
w Szebniach, absolwent gimnazjum w Jaśle, ceniony pedagog
Stanisław Kasztelowicz. Spośród ówczesnych uczniów
gimnazjum wymienić można Adama Lazarowicza, późniejszego
bohaterskiego oficera Armii Krajowej i żołnierza niezłomnego.
Obok niego Wojciecha Spólnika - legionistę, późniejszego
działacza społecznego.

W wojnie walczyli późniejsi ludzie nauki i oświaty,  działacze społeczni, oficerowie wojska.

JAŚLANIE W WALKACH FRONTOWYCH

Stanisław Pigoń w mundurze c.k. 
armii w 1916 r.  Fot. ze zb. W. Hapa



Władysław Mendys. Adwokat i zasłużony
dla Jasła i powiatu działacz społeczny. W
latach 1918-1920, jako ochotnik służył
też w Wojsku Polskim, wybitny jasielski
lekarz i społecznik, dr Stanisław Kadyi.
Jego dom i zbiory stanowią zasób
Muzeum Regionalnego w Jaśle.

JAŚLANIE W WALKACH FRONTOWYCH

Dr Stanisław Kadyi (1900-1980).
Lekarz okulista i kolekcjoner. Znawca
i miłośnik kultury i sztuki ludowej. Jego
ulubioną dziedziną była paleontologia.
Stanisław Kadyi nie miał dzieci
i w swoim testamencie cały swój dom
oraz wszystkie kolekcje przekazał
w darze społeczeństwu miasta Jasła.
Foto: pl.wikipedia.org

Władysław Mendys (1899-1996). Adwokat, działacz
społeczny. Absolwent szkoły ludowej i gimnazjum
w Jaśle. Żołnierz Wojska Polskiego w wojnie polsko-
bolszewickiej 1920 r. Po II wojnie światowej
wiceburmistrz Jasła, radny miejski, powiatowy
i wojewódzki. Członek chóru „Echo” i teatru
amatorskiego. Pierwszy Prezes Stowarzyszenia
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Foto:
jasloiregion.pl



Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Uczeń gimnazjum w Jaśle,
późniejszy słynny generał. W czasie tej wojny, jako dowódca brygady
uczestniczył w operacjach-wileńskiej, litewsko-białoruskiej
i wołyńskiej.

W wojnie 1919-1920 walczył też kolejny znany generał WP, absolwent
jasielskiego gimnazjum, Tadeusz Klimecki, wówczas jako dowódca
kompanii w stopniu porucznika i dowódca batalionu jako kapitan.

Jego kolega, późniejszy pułkownik dyplomowany WP Andrzej Marecki,
w tym czasie dowodził plutonem w pociągu pancernym „Wilk”,
a następnie baterią.

Obdarzony wyjątkową charyzmą, wspomniany wcześniej, jeden
z najsłynniejszych jaślan major Henryk Dobrzański „Hubal”, uczestnik
wielu bitew tej wojny.

JAŚLANIE W WALKACH FRONTOWYCH

Gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Foto: pl.wikipedia.org



Dla Jaślan szczególną rangę ma bitwa pod Firlejówką
6 września 1920 r. Firlejówka to wioska pod Lwowem,
obecnie nosząca nazwę Marmuzowyczi (Marmuszowice).
W zaciętej bitwie z bolszewikami poległo tu ośmiu
gimnazjalistów z Jasła wraz nauczycielem - profesorem
gimnazjalnym Romanem Saphierem. Na początku lipca
1920 r., w odpowiedzi na odezwę Rady Obrony Państwa,
młodzież męska jasielskiego gimnazjum postanowiła,
że wszyscy spośród nich, którzy byli zdrowi i zdatni
do służby wojskowej a ukończyli szesnasty rok życia,
zaciągną się do armii jako ochotnicy. Tak też się stało.
Zebrało się ich ponad trzystu. Na ich czele stanęli dwaj
profesorowie: dyrektor szkoły Jakub Kuska i Roman
Saphier.

Po odparciu wojsk bolszewickich spod Warszawy, część
jasielskich gimnazjalistów pełniąc służbę w I plutonie,
10.kompanii, 16. tarnowskiego pułku piechoty VI Armii,
uczestniczyła w walkach na froncie południowym.
Ich profesor Roman Saphier był dowódcą kompanii.

Z JASŁA DO FIRLEJÓWKI

Jaślanie dbają o pamięć o poległych pod Firlejówką.
Na zdjęciu plakat wystawy poświęconej tej bitwie
z 2011 r. Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle



3 września 1920 r., idąc za cofającymi się

bolszewikami, Wojsko Polskie zajęło kilka wsi

przy linii kolejowej Lwów-Złoczów, tym

Firlejówkę. Bolszewicy w tym miejscu

o ważnym znaczeniu strategicznym stawili

opór, skutkiem czego przyczółek ten

w kolejnych dniach kilkakrotnie przechodził

z rąk do rąk. 6 września nastąpiło natarcie

wojsko polskich, w którym ważną rolę odegrał

III batalion. W czasie krwawych walk

nieoczekiwanie przedarł się na tyły

walczących, w miejsce służby 10 kompanii,

około 150-osobowy oddział Kozaków na

koniach. Jego część zaatakowała żołnierzy tej

kompanii, w czasie kiedy przed nimi pojawiła

się bolszewicka piechota. Jaślanie zginęli

broniąc do końca swojej pozycji oraz

osłaniając odwrót innych polskich oddziałów.

Z JASŁA DO FIRLEJÓWKI

Plan bitwy pod Firlejówką [w:] Księga Pamiątkowa 70-lecia

Państwowego Gimnazjum imienia Króla Stanisława
Leszczyńskiego w Jaśle 1868 –1938, [Jasło 1938]



Z relacji uczestników wynika, że w ostatniej fazie bitwy
doszło do walki wręcz na bagnety. Gdy kończyła się amunicja,
a siły wroga zwiększały się, por. R. Saphier dał rozkaz swym
ochotnikom, aby się wycofywali. Sam heroicznie bronił
placówki i jako ostatni ją opuścił. Od wybuchu dwóch
pocisków został ciężko ranny w nogi. Kiedy upadł, żołnierz
bolszewicki pchnięciem bagnetu odebrał mu życie.

Wraz z profesorem Romanem Saphierem pod Firlejówką

i w okolicy, w czasie tamtych bojów zginęli:

Antoni Aman
Tadeusz Hrabal 
Jan Lejpras
Jan Samocki
Jan Skuba
Jan Soczek
Józef Urbanek  
Jerzy Zając

Z JASŁA DO FIRLEJÓWKI



Z JASŁA DO FIRLEJÓWKIJeszcze przed wojną jasielska młodzież

przekazywała pamięć o bohaterach

poległych pod Firlejówką. Obchodzono

rocznice tych wydarzeń, a w 1928 r.

w budynku gimnazjum została odsłonięta

tablica pamiątkowa, która na rok przed

wybuchem II wojny światowej została

przeniesiona do kaplicy gimnazjalnej,

czyli kościoła pw. Św. Stanisława.

Znajduje się tam do dziś w wersji

zrekonstruowanej. W 1938 r. powstała

fundacja im. Prof. S. Saphiera. Zbierane

przez nią środki przeznaczane były na

wsparcie zdolnych uczniów.

W czasie wojny działalność ta została

zahamowana. Wznowiono ją dopiero

w 1993 r., kiedy to reaktywowano

fundację. Znaczącym jej osiągnięciem

jest odnalezienie znajdującej się obecnie

na Ukrainie mogiły Bohaterów oraz

budowa godnego upamiętnienia.

Pierwotna, przedwojenna tablica pamięci
bohaterskich gimnazjalistów jasielskich poległych
w walce o niepodległość Ojczyzny.
Fot. ze zb. Zdzisława Świstaka.

Pomnik na mogile w Firlejówce po remoncie. 
Fot. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.



Z JASŁA DO FIRLEJÓWKI

Wiersz poświęcony Poległym pod Firlejówką,
pierwotnie opublikowany w czasopiśmie gimnazjum
jasielskiego „Efeb”, a następnie w publikacji
jubileuszowej, wydanej w 1938 r. „Księga Pamiątkowa
70-lecia Państwowego Gimnazjum imienia Króla
Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle 1868 –1938, [Jasło
1938], s. 34.



Z JASŁA DO FIRLEJÓWKI

Przebieg wojny polsko-
bolszewickiej 1920 r.
Mapa: pl.wikipedia.org



Prezentacja multimedialna

Udział społeczności Jasła i Ziemi Jasielskiej w Bitwie Warszawskiej, 
w bitwie pod Firlejówką i w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku

Autor, opracowanie graficzno-techniczne: dr Mariusz Skiba 
Współpraca: Wiesław Hap. Korekta Katarzyna Barzyk

Zdjęcia i materiały źródłowe: Archiwum Narodowe w Krakowie, Zespoły: Komenda Wojewódzka Policji Państwowej
w Krakowie i Komendy Powiatowe Policji Państwowej; Archiwum Państwowe w Białymstoku, Zespół KW PZPR; Archiwum
Państwowe w Przemyślu, Zespół Starostwo Powiatowe Jasielskie; Biblioteka Narodowa; Davies N., Orzeł biały, czerwona
gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Warszawa 2011; Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa
1918-1928, Kraków-Warszawa 1928; Hap W., Wkład naszych lokalnych rodaków w walkę o niepodległość w latach 1914-
1922, [w:] Jasielska droga do niepodległej Polski (1768-1922), Jasło 2018; Instytut Pamięci Narodowej O/Katowice;
Jasloiregion.pl; Jaslo4u.pl; Księga Pamiątkowa 70-lecia Państwowego Gimnazjum imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego
w Jaśle 1868 –1938, [Jasło 1938]; Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Muzeum Regionalne w Jaśle; Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie; Narodowe Archiwum Cyfrowe; Nowak A., Klęska
Imperium Zła. Rok 1920, Kraków 2020; Ruszała K., Firlejówka 88 lat temu, Jasło 2008; Skiba M., Policja Państwowa okręgu
krakowskiego wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., w zbiorach autora,
przekazane do druku; Szarek J., 1920. Prawdziwy Cud nad Wisłą. Przebudzenie Polaków, Kraków 2015; Urząd Miasta Jasła;
Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie; Zbiory Wiesława Hapa; Zbiory Jerzego Rucińskiego; Zbiory Stowarzyszenia
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego; Zbiory Zdzisława Świstaka.

Prezentacja powstała w ramach realizacji zadania publicznego 
pt. „Jaślanie pamiętają o historii swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny”

współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Jasła.                          
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