
Obchody Święta Żołnierskiego w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim 
ZWiRWP (15 sierpnia 2021 r.) 

 

Dzień 15 sierpnia jest datą o wyjątkowym znaczeniu w dziejach polskiego oręża. Jest to 
dzień, w którym polscy żołnierze obchodzą swoje święto uchwalone w 1923 roku na 
pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej 
zwanej też „wojną 20-roku”, jako, że decydujące działania miały miejsce latem 1920 roku. 
Kulminacyjnym a zarazem zwrotnym punktem zbrojnych polsko-radzieckich zmagań były 
walki określane jako bitwa warszawska lub bitwa nad Wisłą. To drugie określenie wydaje się 
bardziej prawidłowe, jako, że Polacy toczyli zażarte boje z oddziałami Armii Czerwonej na 
dużej przestrzeni: od Nasielska na północy, poprzez Radzymin i Ossów w okolicach 
Warszawy aż po rzekę Wieprz oraz Zamość i Lwów na południu. Było to związane z faktem, 
że główne siły radzieckie Frontu Zachodniego, pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego 
- jednego z najzdolniejszych dowódców radzieckich, nacierały na Warszawę, natomiast 
Korpus Kawalerii Gaj-Chana miał opanować północne Mazowsze a Konna Armia Siemiona 
Budionnego atakowała Polaków w rejonie Lwowa i Zamościa. Przestrzeń między siłami 
Tuchaczewskiego i Budionnego chroniła słaba Grupa Mozyrska dowodzona przez Tichona 
Chwiesina. Głównym celem wojsk radzieckich było otoczenie i ostateczne pokonanie sił 
polskich, zdobycie Warszawy i przeniesienie rewolucji na zachód Europy. 

Wydawało się, że plan ten się uda, ale Polacy, znając zamiary bolszewików (polscy 
kryptolodzy z Sekcji Szyfrów z por. Janem Kowalewskim złamali szyfr Rosjan), na 
podstawie ogólnej koncepcji Józefa Piłsudskiego, opracowali swój plan operacyjny (dokonali 
tego gen. Tadeusz Rozwadowski - szef polskiego Sztabu Generalnego oraz płk Tadeusz 
Piskor i kpt. Bronisław Regulski), przegrupowali swoje siły i w dniu 16 sierpnia 1920 roku 
przełamali obronę rosyjską w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie zaatakowali tyły wojsk 
bolszewickich nacierających na Warszawę. 18 sierpnia, po starciach pod Stanisławowem, 
Łosicami i Sławatyczami, siły polskie znalazły się na linii Wyszków – Stanisławów – 
Drohiczyn – Siemiatycze - Janów Podlaski - Kodeń. Wraz z uderzeniem znad rzeki Wieprz 
atakowano siły Armii Czerwonej na północy (gdzie m. in. w dniu 15 sierpnia kaliski 203. 
Pułk Ułanów zdobył siedzibę sztabu 4. armii radzieckiej w Ciechanowie, a wraz z nim - 
kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji, służących bolszewikom do 
utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku. W tej sytuacji szybko podjęto decyzję  
o przestrojeniu polskiego nadajnika na częstotliwość radziecką i rozpoczęciu zagłuszaniu 
nadajników wroga, dzięki czemu druga z radzieckich radiostacji nie mogła odebrać rozkazów. 
Warszawa bowiem na tej samej częstotliwości nadawała przez dwie doby bez przerwy teksty 
Pisma Świętego - jedyne wystarczająco obszerne teksty, które udało się szybko odnaleźć. 
Brak łączności praktycznie wyeliminował więc 4. Armię z bitwy o Warszawę). Walki trwały 
także na południu. W bitwie pod Cycowem, stoczonej w dniach 15-16 sierpnia przez polską  
4 Brygadę Jazdy (w składzie: 3 Pułk Ułanów – dowódca major Cyprian Bystram, pełnił on 
podczas tej bitwy funkcję dowódcy brygady, 7 Pułk Ułanów – dowódca major Zygmunt 
Piasecki oraz 2 Dywizjon Artylerii Konnej – dowódca major Edward Robakiewicz), została 
rozbita radziecka 58 Dywizja Strzelców dowodzona przez Władimira Popowa. Polakom udała 
się obrona Chełma (11 – 21 sierpnia), Lwowa (17-20 sierpnia) oraz Zamościa (29 - 31 
sierpnia) przed atakami Konnej Armii S. Budionnego i innych oddziałów radzieckich. Z kolei 
w bitwie pod Komarowem (30 - 31 sierpnia) jednostki radzieckiej Konnej Armii zostały 
rozbite przez grupę gen. ppor. (obecnie: gen. bryg.) Stanisława Hallera składającą się z 13 
Dywizji Piechoty (dowodził nią wspomniany generał) oraz 1 Dywizji Jazdy płka Juliusza 
Rómmla. W rezultacie Armia Czerwona została odparta, a wszystkie te walki, określone 
mianem „cudu nad Wisłą” uratowały Polskę i kraje Europy Zachodniej przed zwycięstwem 
rewolucji i zmianą ustroju. W dniu 18 marca 1921 roku został podpisany w Rydze – stolicy 



Łotwy traktat pokojowy kończący tę niewypowiedzianą przez żadną stronę wojny i ustalający 
granicę polsko-radziecką, która przetrwała do 17 września 1939 roku. 

Brytyjski dyplomata lord Edgar d'Abernon, który latem 1920 r. przebywał w Polsce, 
nazwał bitwę warszawską (w porządku chronologicznym) 18. decydującą bitwą w dziejach 
świata. Starcie dwóch odmiennych cywilizacji. było to jego zdaniem, wydarzeniem  
o znaczeniu wszechświatowym. 

Przypadająca w roku bieżącym 101 rocznica powyższych wydarzeń stała się przyczyną 
uroczystych obchodów w całej Polsce, w tym także w województwie lubelskim – obszarze 
działania Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP. Miały one miejsce w różnych 
miejscowościach województwa (m. in. w Lublinie, Chełmie, Hrubieszowie, Parczewie, 
Radzyniu Podlaskim, Sawinie, Włodawie, Zamościu).  

Główne obchody miały miejsce w Lublinie, gdzie kulminacyjnym punktem było 
złożenie przy płycie Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim wieńców i wiązanek kwiatów 
przez przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, Wojska Polskiego i innych służb 
mundurowych, organizacji kombatanckich (w tym delegację ZWiRWP) i społecznych oraz 
młodzież szkolną i studencką. 

W Chełmie uroczystość związana z powyższą rocznicą oraz Świętem Wojska Polskiego 
odbyła się tradycyjnie na Placu dra Edwarda Łuczkowskiego przy Pomniku Niepodległości 
upamiętniającym poległych mieszkańców Chełma i Ziemi Chełmskiej, którzy oddali swe 
młode życie na Polu Chwały w 1920 roku. Zgromadzili się tu żołnierze z Garnizonu Chełm, 
kombatanci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz mieszkańcy |Chełma 
i okolic. Była kompania honorowa oraz poczty sztandarowe. Uroczystość rozpoczął meldunek 
złożony dowódcy chełmskiego garnizonu ppłk. Jackowi Chmielewskiemu, który pozdrowił 
sztandary i żołnierzy. Przy dźwiękach i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego (polskiego 
Hymnu Narodowego), poczet sztandarowy wciągnął na maszt Biało - Czerwoną Flagę 
Państwową. „Dzisiaj chylimy czoła przed bohaterami tamtych lat, przed żyjącymi jeszcze 
weteranami II wojny światowej, którzy z bronią w ręku walczyli, byśmy mogli żyć w wolnym, 
suwerennym kraju” – mówił do żołnierzy oraz wszystkich zgromadzonych podczas 
uroczystości dowódca Garnizonu Chełm ppłk Jacek Chmielewski. – „Przelana krew i wysiłek 
zbrojny przez wieki stanowią nieodłączną historię w dziejach naszego narodu. Święto Wojska 
Polskiego kieruje uwagę wszystkich Polaków na cnoty narodowe, z którymi każdy powinien 
się utożsamiać. Są to: suwerenność, umiłowanie wolności, honor, wierność oraz poświęcenie 
służbie dla ojczyzny”. Odczytany został, przez jednego z oficerów garnizonu, Apel Pamięci. 
Kompania Honorowa oddała trzykrotną salwę honorową a następnie delegacje władz, służb 
mundurowych, organizacji kombatanckich (wśród nich połączona delegacja Związku 
Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  
w składzie: kpt. (s) Jan Borowik, ppłk Jan Grzech i st. sierż. (s) Paweł Kiernikowski)  
i społecznych oraz chełmskich instytucji oświatowych i kulturalnych złożyły przy 
wspomnianym Monumencie wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyła defilada 
wojskowa. 
 

 



 
 

Rozkaz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 14 sierpnia 1920 roku 
 
 

 
 

Plakat agitujący za wstąpieniem w szeregi Wojska Polskiego 



 
 

Mapa przedstawiająca działania zbrojne podczas bitwy nad Wisłą 
 
 

 
 

Obraz pędzla Jerzego Kossaka z 1930 r. zatytułowany  
„Cud nad Wisłą 15 sierpnia 1920 roku” 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Chełm, okres międzywojenny. Maszerują żołnierze 7 Pułku Piechoty Legionów 
 
 

 
 

Okładka książki opisującej przebieg wydarzeń wojny 20-go roku, wydana w 2010 roku 
 



 
 

 
 

Okolicznościowy medal wybity na 100 rocznicę bitwy nad Wisłą 
 
 
 
 

 
 

Chełm, 15.08.2021 r. Poczet sztandarowy wciąga na maszt polską Flagę Narodową 
 
 



 
 

Salwa honorowa w wykonaniu Kompanii Honorowej Garnizonu Chełm 
 
 

 
 

Połączona delegacja ZWiRWP oraz ZŻWP (od prawej: kpt. (s) Jan Borowik – Prezes ZW 
ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie, st. sierż. (s) Paweł Kiernikowski – sekretarz ZW 
ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie i ppłk Jan Grzech – prezes ZR ZŻWP w Chełmie 



 
 

Delegacja ZO ZKRPiBWP w Chełmie 
 
 

 
 

Delegacja chełmskiego koła Stowarzyszenia „Pokolenia” 
 



 
 

Wiązankę składa kpt. (s) dr Andrzej Rybak – dziekan Wyższej Szkoły Stosunków 
Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie 

 
 

 
 

Przedstawiciele służb mundurowych w Chełmie 
 



 
 

Wieńce i kwiaty na płycie Nieznanego Żołnierza w Lublinie (15 sierpnia 2021 r.) 
 
 
 

 
 

Pomnik ku czci polskich żołnierzy – zwycięzców w bitwie pod Cycowem  
stoczonej w dniach 15-16 sierpnia 1920 roku 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

Tekst: st. sierż. (s) dr Paweł Kiernikowski 
 

Mapa i zdjęcia ze stron internetowych 
 
 


