Okładka: Polski plakat propagandowy z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., domena publiczna

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW
ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
W WOJNIE
POLSKO-BOLSZEWICKIEJ
W 1920 ROKU

Polski plakat propagandowy z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., AN Kraków, sygn.
29/665/2692

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

04

Udział mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego w wojnie
polsko-bolszewickiej z 1920 roku – opracowanie
merytoryczne dla nauczycieli

06

Udział mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego w wojnie
polsko-bolszewickiej z 1920 roku – opracowanie
merytoryczne dla uczniów

26

Materiały źródłowe

42

Przykładowe ćwiczenia

59

Propozycja metody aktywizującej

68

Bibliografia

70

SŁOWO WSTĘPNE

Celem przekazanego Państwu oraz Uczniom opracowania edukacyjnego jest
przywrócenie pamięci o zagłębiowskich bohaterach wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Zostali oni bowiem zapomnieni na lata, a w stulecie bitwy
warszawskiej należy głośno przypomnieć o niemałym wkładzie Zagłębia
Dąbrowskiego w obronę ojczyzny w czasie wojny z bolszewicką Rosją.
Jeszcze w 1918 roku Zagłębiacy zgłosili się do pierwszych oddziałów powstającego od listopada tego roku Wojska Polskiego. Walczyli
na wschodzie, między innymi w szeregach 11. pułku piechoty. Masowo
mieszkańcy naszego regionu ruszyli jednak do boju latem 1920 roku, odpowiadając na wezwanie do zaciągu w szeregi Armii Ochotniczej, która miała wesprzeć Wojsko Polskie w obronie Warszawy przed nacierającą Armią
Czerwoną. Do stolicy ruszyli także zagłębiowscy harcerze, biorąc chwalebny udział w obronie miasta. Z Sosnowca do boju z bolszewikami ruszyli
Górnoślązacy, powstańcy śląscy, którzy schronienie znaleźli na ziemi zagłębiowskiej. Zorganizowano z nich kompanię szturmową, która chlubnie
zapisała się na kartach historii w 1920 roku.
Zaangażowanie Zagłębiaków w wojnę z bolszewikami w 1920 roku należy przypomnieć przede wszystkim młodzieży szkolnej, przywracając pamięć
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o ludziach, którzy w obronie niepodległości ojczyzny poświęcili zdrowie
i życie. Broszurka adresowana do nauczycieli i uczniów zawiera tekst główny opracowany przez historyków, materiały źródłowe oraz przygotowane
przez specjalistę ćwiczenia umożliwiające przeprowadzenie lekcji na temat
wydarzeń 1920 roku i zaangażowanie w nie mieszkańców naszego regionu. Broszurka została opracowana także w wersji dla osób niedowidzących.
Kolejna specjalna lekcja regionalna powstała z inicjatywy Instytutu
Zagłębia Dąbrowskiego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, we współpracy z Muzeum „Saturn” w Czeladzi i Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie
Górniczej. Partnerem finansowym naszego przedsięwzięcia jest Fundacja PZU.

Prof. dr hab. Dariusz Nawrot
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UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW ZAGŁĘBIA
DĄBROWSKIEGO W WOJNIE
POLSKO-BOLSZEWICKIEJ Z 1920 ROKU
Opracowanie merytoryczne dla nauczycieli

Walka o kształt wschodniej granicy odrodzonej Rzeczypospolitej rozpoczęła się już w pierwszych dniach niepodległości. Od jesieni 1918 roku w tych
bojach uczestniczyli również mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego, między innymi ci, którzy ochotniczo zaciągnęli się do tworzonych w regionie
oddziałów Wojska Polskiego. Od przełomu 1918 i 1919 roku przeciwnikami
polskich wojsk na wschodzie były oddziały sowieckiej Armii Czerwonej
zajmujące opuszczane przez Niemców obszary tzw. Ober-Ostu, czyli okupowane tereny Białorusi i Ukrainy.
Kulminacja walk na wschodzie nastąpiła w 1920 roku, kiedy zderzyły się ze sobą polska ofensywa na Kijów – która miała wspierać Ukraińską
Republikę Ludową we wspólnej walce z bolszewikami – z sowiecką kontrofensywą, której celem był marsz Armii Czerwonej przez Polskę na zachód
Europy w celu wzniecenia światowej rewolucji. Kiedy w czerwcu 1920 roku
ruszyła ofensywa Frontu Zachodniego Armii Czerwonej dowodzonego
przez Michaiła Tuchaczewskiego i Południowo-Zachodniego dowodzonego przez Aleksandra Jegorowa, w Warszawie rozpoczęto mobilizację całego kraju w imię obrony świeżo odzyskanej niepodległości. W dramatycznej
sytuacji 1 lipca Sejm Rzeczypospolitej powołał Radę Obrony Państwa, na cze-
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le której stanął Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski. W jej składzie znaleźli
się: premier Władysław Grabski, marszałek sejmu Wojciech Trąmpczyński,
3 ministrów, 10 posłów oraz przedstawiciele wojska.
Już na pierwszym posiedzeniu Rada Obrony Państwa podjęła decyzję o tworzeniu Armii Ochotniczej, która miała wesprzeć Wojsko Polskie
w powstrzymaniu bolszewickiej ofensywy, a 3 lipca wydała odezwę „Ojczyzna
w potrzebie”, w której wezwano wszystkich zdolnych do noszenia broni,
by dobrowolnie zaciągali się w szeregi armii, ponieważ „za ojczyznę każdy w Polsce z własnej woli gotów złożyć krew i życie”. 7 lipca utworzono
Generalny Inspektorat Armii Ochotniczej, stawiając na jego czele uchodzącego za sprawnego organizatora byłego dowódcę II Brygady Legionów,
a później wodza Armii Polskiej we Francji, generała broni Józefa Hallera.
6 lipca 1920 roku na posiedzeniu władz miejskich Sosnowca podjęto decyzję o wystosowaniu specjalnej odezwy:
Obywatele miasta Sosnowca! Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny w imieniu Rady Obrony Państwa powiedział nam, że Ojczyzna w niebezpieczeństwie
i zażądał od nas ofiarnych czynów. Zagrożone są nasza wolność i niepodległość. Możemy je obronić tylko własnemi piersiami, tylko wspólnym i zgodnym wysiłkiem. W takiej chwili każde miasto, każda wieś, każdy dom muszą
zaprząc się do walki o zwycięstwo. Wzywamy więc wszystkich, komu droga jest
wolność jego ojczystej ziemi, do zaciągnięcia się w szeregi obrońców.
10 lipca 1920 roku w Teatrze Zimowym w Sosnowcu odbył się wiec pod
przewodnictwem prezydenta miasta, Czesława Jankowskiego. Przemawiali
na nim przedstawiciele najważniejszych sił politycznych w regionie: Tomasz
Całuń z Polskiej Partii Socjalistycznej, Julian Wapniarski z Narodowej
Partii Robotniczej oraz Bronisław Knothe i Artur Michael z Narodowego
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Zjednoczenia Ludowego. 2 tysiące osób deklarowało wtedy chęć poparcia
odezwy Rady Obrony Państwa z 3 lipca oraz przystąpienia do jej energicznego wykonania. Mieszkańcy Zagłębia zaaprobowali także powszechny zaciąg
do Armii Ochotniczej oraz poparli ideę Pożyczki Odrodzenia.
W połowie lipca 1920 roku w Zagłębiu Dąbrowskim, podobnie jak
w innych regionach kraju, powołano Obywatelski Komitet Obrony Państwa
dla powiatu będzińskiego, któremu od 18 lipca przewodniczył znany działacz
niepodległościowy Józef Karney, główny buchalter Towarzystwa Górniczo
-Przemysłowego „Saturn” SA, a zarazem prezes okręgowy Sokolstwa Zagłębia
Polskie oddziały w Kijowie,
domena publiczna
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Dąbrowskiego, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” gniazdo
Czeladź, stojący również na czele Ochotniczej Straży Pożarnej i Polskiej
Macierzy Szkolnej Koła „Saturn”. W skład Obywatelskiego Komitetu weszły
także inne znaczące osobowości z całego regionu, między innymi: Stefan
Popielawski, starosta będziński; Józef Gallot, inspektor pracy z Sosnowca;
Szymon Rudowski, inżynier z Sosnowca; Ryszard Herman, sędzia i przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa z Czeladzi; Józef
Rażniewski z Saturna; Edward Kosiński, przedsiębiorca z Dąbrowy
Górniczej; Tomasz Krzemiński, przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu
Obrony Państwa z Dąbrowy Górniczej. Komitet dzielił się na sekcje, z których sekcja gospodarcza zajmowała się gromadzeniem i rozdzielaniem darów
w naturze (przede wszystkim zboża na potrzeby armii polskiej, którego zebrano 358 301 funtów). Z kolei sekcja handlowa zakupiła ponad 2 tysiące koców
i blisko 800 par butów na potrzeby żołnierzy, a sekcja finansowa gromadziła ofiary pieniężne. Ogółem wpływy wynosiły 4 281 271 marek polskich.
Natomiast sekcja propagandy Powiatowego Komitetu Obrony Państwa
prowadziła akcję propagandowo-werbunkową, organizując biura werbunkowe na potrzeby Armii Ochotniczej. Zorganizowano wówczas trzy takie biura:
w Sosnowcu w siedzibie Magistratu przy ulicy Warszawskiej 6, w Będzinie
u oficerów ewidencyjnych na Górce Zamkowej i w Dąbrowie Górniczej
przy ulicy Francuskiej 1. Osobny punkt werbunkowy powstał w Zawierciu.
Biura werbunkowe kierowały chętnych do Komisji Zaciągu, które działały
w Będzinie w hotelu „Monopol” i w Sosnowcu w Pałacu Dietla, przy batalionie zapasowym 11. pułku piechoty. Komisje oceniały chętnych do wstąpienia do Armii Ochotniczej z udziałem cywilnego lekarza i zastępcy starosty.
Przeglądu ochotników dokonywano dwa razy w tygodniu: we wtorki
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i w soboty, a następnie zdatnych do służby kierowano do oddziałów liniowych. Gmina, z której pochodził ochotnik, była zobligowana do wydania
zaświadczenia, że jest on obywatelem państwa polskiego, nie jest dezerterem z armii ani zbiegiem z więzienia i nie dopuścił się żadnych innych przestępstw. Do Armii Ochotniczej przyjmowano osoby zdolne do noszenia
broni i niepodlegające obowiązkowej służbie wojskowej, najczęściej mężczyzn młodszych lub starszych od podlegających poborowi. Przedział wiekowy dla ochotników wynosił od 17 do 42 lat, w przypadku oficerów do lat
50. Od osób niepełnoletnich wymagano pisemnej zgody rodziców.
Pierwszy przegląd w Komisji Zaciągu w Będzinie odbył się już 12 lipca, a dzień później rozpoczęła pracę komisja w Sosnowcu. Po pozytywnym przeglądzie ochotnicy dostawali trzy dni urlopu na uporządkowanie
spraw prywatnych, a po upływie tego czasu byli natychmiast wcielani
do armii, większość do oddziałów piechoty. Do kawalerii przyjmowano
tylko chętnych, którzy służyli już wcześniej w tej formacji lub przyprowadzili własnego konia. Natomiast do oddziałów artylerii i wojsk technicznych przydzielano mężczyzn służących wcześniej w takich jednostkach lub
posiadających odpowiednie kwalifikacje. W efekcie w szeregi wojska wstąpiło w Zagłębiu Dąbrowskim 3002 ochotników (50% z nich wywodziło się
ze środowisk inteligenckich, a po 25% z mieszczaństwa i robotników). Z tej
liczby 500 ochotników dostarczył Obywatelski Komitet Obrony Państwa
w Zawierciu. Działalność tę wspierała w regionie Polska Partia Socjalistyczna,
która wysłała kolejny tysiąc ochotników, wśród nich 652 członków Związku
Strzeleckiego, których zwerbował Aleksy Bień. Zagłębiowscy robotnicy
przeciwstawili się inicjatywie Komunistycznej Partii Robotniczej Polski,
która 3 lipca ogłosiła strajk przeciwko poborowi. W odpowiedzi Związek
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Obwieszczenie Magistratu miasta Sosnowca z 9 sierpnia 1920 r. o poborze do wojska roczników
1890-1894, AP Katowice
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Strzelecki 8 lipca wydał odezwę, wzywając swoich członków do wstąpienia w szeregi Armii Ochotniczej, którą propagowała zagłębiowska „Iskra”.
Nabór ochotników został uzupełniony w pierwszych dniach sierpnia poborem do wojska roczników 1890–1894, przy czym zgłaszającym się do 5 sierpnia 1920 roku oferowano status ochotników.
Zatrzymanie Armii Czerwonej w jej marszu na zachód wymagało ogromnej ofiarności wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Dlatego na terenie
całego Zagłębia Dąbrowskiego tworzono lokalne Obywatelskie Komitety
Obrony Państwa. Powołano 22 komitety w gminach wiejskich i 5 w gminach miejskich. Ich celem miał być nie tylko werbunek ochotników, ale
także dostarczenie żywności, wyposażenia i zbiórka pieniędzy na potrzeby
obronne kraju. Już 11 lipca 1920 roku powołano Komitet Obrony Państwa
w Dąbrowie Górniczej. W jego składzie znaleźli się: Ignacy Strzelecki, Leon
Bartnik, Tomasz Krzemiński, Zygmunt Stechman, Jan Nowotarski, Juliusz
Piotrowski, Zygmunt Truszkowski, Kazimiera Zakierkowska, Wanda
Elżanowska i Stanisława Talko. Komitet zebrał 351 482 marek polskich oraz
złotą i srebrną biżuterię, którą przekazał Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej
w Sosnowcu. 23 lipca, na mocy uchwały Rady Miejskiej z 15 lipca, powołano Komitet Obywatelski Obrony Państwa w Czeladzi, a w jego składzie
znaleźli się: Seweryn Kamiński, Antoni Żyłka, Józef Waroński, Stanisław
Nowicki i Wincenty Frąckiewicz. W Czeladzi, w siedzibie stranicy przy ulicy Parkowej, powstał także punkt informacyjny przekazujący komunikaty o werbunku do Armii Ochotniczej, działający codziennie w godzinach
od 18.00 do 20.00. Chętni do wyruszenia na front mogli rejestrować się
w biurach werbunkowych w Sosnowcu i Będzinie. Działania Komitetu były
wspierane w mieście przez wszelkie organizacje i zrzeszenia. Komitet opie-
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kował się rodzinami żołnierzy, a ponadto wspomagał żywnością wojsko i harcerzy. Rada Miejska Czeladzi podjęła nawet uchwałę o utworzeniu Komisji
Opieki nad rodzinami ochotników do służby wojskowej oraz o udzieleniu im
koniecznej pomocy finansowej, tak aby wskutek werbunku jedynych żywicieli rodziny te nie zostały pozbawione środków do życia. Podobną pomoc
finansową otrzymały rodziny ochotników z kopalni „Saturn” i „Czeladź”.
Gminne Komitety Obrony Państwa powołano także w Zagórzu pod przewodnictwem A. Bronikowskiego i na Niwce pod przewodnictwem księdza
Franciszka Goli. Te dwa komitety zebrały na potrzeby organizacji Armii
Ochotniczej prawie 30 tysięcy marek polskich. W Sosnowcu, aby dodatkowo zmobilizować społeczeństwo do ofiar pieniężnych na rzecz obrony
kraju, zawiązano Komitet Propagandy Pożyczki Odrodzenia. Jego przewodniczącym został dyrektor Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej Zdzisław
Sztraniec. 11 lipca 1920 roku komitet ten zorganizował w Sosnowcu kolejny wiec. Do zebranego na placu kolejowym kilkutysięcznego tłumu przemówili ,,w gorących, pełnych miłości Ojczyzny słowach” między innymi
Bronisław Knothe i Stanisław Płodowski.
18 lipca w Sosnowcu z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża powołano Komitet Pomocy dla Armii Ochotniczej z Józefem Przedpełskim
i Marianem Wenclem na czele, który zbierał na jej potrzeby umundurowanie, wyposażenie i środki medyczne. Komitet dostarczył między innymi
200 mundurów sukiennych, kilkaset koszul i tyleż kompletów bielizny; ponadto wysłał setki paczek dla żołnierzy na froncie. Także żydowscy mieszkańcy miasta już 1 lipca powołali Żydowski Komitet Obrony
Państwa w Sosnowcu, który miał zapewnić opiekę medyczną rannym żołnierzom i zagwarantować miejsca w prowadzonych przez tę wspólnotę
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Obwieszczenie Magistratu miasta Sosnowca z 20 sierpnia 1920 r. wzywające mieszkańców
posiadających konie do dostarczenia ich do punktu zbornego w Będzinie, AP Katowice
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szpitalach. W jego składzie znaleźli się: dr Gerelonan, Henryk Kwiatek,
Julian Kabak i Henryk Liberman. Komitet zebrał 60 tysięcy marek polskich i duży zapas bielizny. W Czeladzi Koło Polek z Wiktorią Rączaszkową
na czele organizowało zbiórki bielizny, ciepłej odzieży, żywności, lekarstw,
środków opatrunkowych oraz pieniędzy na potrzeby Wojska Polskiego.
Pod hasłem niesienia pomocy walczącym żołnierzom założono na Saturnie
oddział Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. W Będzinie powołano jeden na cały region Komitet Pomocy dla Armii Ochotniczej Zagłębia
Dąbrowskiego. Z inicjatywy Rady Zjazdu Przemysłowców Górniczych
w Dąbrowie Górniczej i Towarzystwa Przemysłowców w Sosnowcu powstało Towarzystwo Pomocy dla Żołnierzy Ozdrowieńców, które zebrało 1 189
300 marek polskich oraz kilkaset kompletów mundurów, koszul, kalesonów,
skarpet i ponad 500 par obuwia.
Po utworzeniu Armii Ochotniczej Zagłębie Dąbrowskie podlegało Okręgowemu Inspektoratowi Armii Ochotniczej na Okręg Generalny
„Kielce” z podpułkownikiem Radosławem Dzierżykraj-Stokalskim na czele. W Sosnowcu formowano 211. pułk piechoty Armii Ochotniczej z przeznaczeniem na uzupełnienie oddziałów liniowych i dlatego nie była
to jedyna formacja, do której trafiali zagłębiowscy ochotnicy. W szeregach
211. pułku znalazło się 3 oficerów i 539 szeregowych (3 kompanie), którzy trafili
przede wszystkim do 7. Dywizji, między innymi do 11. pułku piechoty, w którym znalazła się kompania ochotnicza. W Będzinie szwadron zapasowy 6. pułku rozpoczął formowanie 206. pułku ułanów Armii Ochotniczej. Z Sosnowca
do walki pod Warszawę wyruszył jeszcze jeden oddział zorganizowany w tym
mieście, a złożony z powstańców śląskich, którzy po klęsce pierwszego powstania znaleźli schronienie na ziemi zagłębiowskiej. W lipcu 1920 roku, w okresie
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największych sukcesów ofensywy, przedstawiciel polskich władz wojskowych
w Sosnowcu, Tadeusz Puszczyński, ps. „Konrad Wawelberg”, zaproponował zorganizowanie kompanii szturmowej złożonej z ochotników z Górnego
Śląska, przede wszystkim z byłych żołnierzy armii niemieckiej i hallerczyków. Kompania miała wejść w skład Pułku Peowiackiego w Warszawie i dać
dowód zaangażowania Górnoślązaków w obronę zagrożonej niepodległości
Polski. Sformowany w Sosnowcu oddział liczył 250 żołnierzy, a jego dowód-

Tablica upamiętniająca uczestników wojny polsko-bolszewickiej pochodzących z Zagłębia Dąbrowskiego
zamontowana na budynku, w którym mieścił się sosnowiecki punkt werbunkowy (ul. Warszawska 6)

cą został Wacław Kosiński. W walkach kompania poniosła poważne straty.
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Rysunek przedstawiający marszałka Józefa Piłsudskiego, domena publiczna

Ponad 4 tysiące zagłębiowskich ochotników z ogólnej liczby 100 tysięcy, jakich dostarczył cały kraj, to znaczący wkład w zwycięstwo w 1920
roku. Co więcej, ochotnicy idący z entuzjazmem do walki swoim zapałem
zarażali żołnierzy Wojska Polskiego, od dwóch miesięcy cofających się pod
naporem Armii Czerwonej. Polskie oddziały już od czerwca pozostawały
w odwrocie na zachód i na przełomie lipca i sierpnia 1920 roku ich sytuacja była krytyczna. Klęską zakończyła się próba powstrzymania ofensywy
wojsk bolszewickich na rzece Bug. Na początku sierpnia Armia Czerwona
zajęła twierdzę w Brześciu, co otwarło jej drogę na Warszawę. W tym czasie sowiecki Front Południowo-Zachodni pod dowództwem Jegorowa,
w którego składzie walczyła 1. Armia Konna Siemiona Budionnego, uderzył na Lwów. 6 sierpnia 1920 roku Naczelny Wódz Józef Piłsudski wydał
rozkaz wycofania polskich oddziałów ku Wiśle w celu ich przegrupowa-
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nia oraz przygotowania kontruderzenia. W tej sytuacji skuteczna obrona stolicy miała zadecydować o powodzeniu polskich planów. Warszawa
była centrum politycznym, gospodarczym oraz finansowym odrodzonego
państwa, i jej upadek – poza znaczeniem propagandowym – uniemożliwiłby polską kontrofensywę i stałby się poważnym ciosem w perspektywie dalszej obrony kraju.
Jako pierwsi w szeregach obrońców Warszawy przed najazdem bolszewickim w 1920 roku znaleźli się zagłębiowscy harcerze. Już 6 lipca Związek
Harcerstwa Polskiego postawił organizację w gotowości bojowej, a 9 lipca Główna Kwatera Męska ZHP wezwała harcerzy do służby wojskowej.
Po decyzji o formowaniu Armii Ochotniczej 13 lipca rozesłano do okręgów
rozkaz mobilizacyjny. Siedemnastoletni i starsi harcerze ochotnicy skierowani zostali do służby frontowej, młodsi mieli pełnić służbę wartowniczą,
a także funkcję gońców i łączników. Akcją zaciągu w regionie kierował
Kawaleria polska podczas bitwy nad Niemnem w 1920 r., domena publiczna
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Inspektor Okręgowy ZHP ksiądz Józef Sobczyński. Pierwsza grupa (z druhem Kazimierzem Żakowskim) wyjechała do Warszawy już 16 lipca o godzinie 20.00 z dworca w Sosnowcu. Łącznie z Sosnowca zaciągnęło się w lipcu
1920 roku 65 harcerzy (z 8. Drużyny Tadeusza Kościuszki), 47 z Dąbrowy,
19 z Będzina, 18 z Zawiercia, 17 z Grodźca, 8 z Czeladzi (z 14. Drużyny
Tadeusza Kościuszki), 6 z Saturna (z 5. Drużyny Stefana Batorego),
6 z Granicy, 6 z Zagórza, 6 z Pekina, 3 ze Strzemieszyc. Z Sosnowca byli
to między innymi: Stefan Kobus, Jan Korfel, Wojciech Sikora, Bolesław
Sarnecki, Roman Szaciwiński; z Zagórza Czesław Siwkiewicz, a z Granicy
Piotr Kulawik. Z Czeladzi byli to między innymi: Witold Dudziński,
Bronisław Klener, Fabian Jaworek, Tymoteusz Kuzia, Michał Stefański;
a z Dąbrowy Górniczej między innymi: Franciszek Knapp, Józef Kula,
Konstanty Krzywdziński, Stanisław Skwara, Tadeusz Suwała, Piotr Szmit,
Albert Szpajdel. 11 lipca harcmistrza Władysława Nekrasza powołano
na dowódcę Harcerskich Oddziałów Ochotniczych. Ponad 200 zagłębiowskich harcerzy służyło między innymi w: 205. pułku piechoty (65 harcerzy),
221. pułku piechoty (24 harcerzy) i 142. pułku piechoty. Walczyli także w szeregach 201. pułku (ok. 20 harcerzy), w którym 80% stanowili harcerze z całej
Polski. Bili się pod Paprocią i Surażem, w najcięższych walkach osłaniając
Warszawę przed naporem wojsk bolszewickich.
Bitwa warszawska toczyła się na obszarze sięgającym od Działdowa
na północy po Włodawę nad Bugiem na południu. Już 13 sierpnia 1920
roku oddziały bolszewickie Michaiła Tuchaczewskiego dotarły od wschodu
na przedpola Warszawy i twierdzy w Modlinie. Załamała się wówczas polska linia obrony pod Radzyminem, co zmusiło oddziały Wojska Polskiego
do wycofania się na drugą linię obrony pod Nieporętem i Rembertowem.
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Ciężkie boje toczyły się na Froncie Północnym, pozostającym pod dowództwem generała Józefa Hallera, ponieważ Tuchaczewski, wzorując się
na manewrze wojsk carskich z 1831 roku, próbował okrążyć Warszawę
od północy. O każdą piędź ziemi bito się w kolejnych kontratakach pod
Radzyminem i Ossowem. Sytuacja zaczęła się zmieniać na korzyść Polaków
od 14 sierpnia, kiedy 5. Armia, dowodzona przez generała Władysława
Sikorskiego, przystąpiła do działań zaczepnych. Kluczowe znaczenie dla
przebiegu bitwy warszawskiej miała jednak rozpoczęta 16 sierpnia kontrofensywa wojsk polskich znad Wieprza. Siły dowodzone przez marszałka Józefa
Piłsudskiego przełamały pod Kockiem i Cycowem front obrony bolszewików, rozbijając całkowicie ich lewe skrzydło i wychodząc na tyły oddziałów
Armii Czerwonej atakujących Warszawę. Po kilkudniowych walkach Wojsko
Polskie zagroziło odcięciem wojsk bolszewickich i zmusiło je do niezorganizowanego wycofania się na wschód, za Niemen, a kolejne wielkie zwyWiosna 1920. Marszałek Józef Piłsudski odbiera defiladę oddziału piechoty Wojska Polskiego, domena publiczna
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Sztab gen. Władysława Sikorskiego w 1920 r., domena publiczna

cięskie starcie, tzw. bitwa nad Niemnem, zapewniła Polakom ostateczny
sukces w wojnie. Zakończył ją pokój w Rydze zawarty 18 marca 1921 roku.
W walkach z ofensywą bolszewicką w 1920 roku uczestniczył także
11. pułk piechoty sformowany w Zagłębiu Dąbrowskim. Jego początki związane są z pierwszymi dniami niepodległości w Dąbrowie Górniczej, a bazą
rekrutacyjną były między innymi miejscowości naszego regionu. Pułk walczył na wschodzie od 1919 roku w składzie 7. Dywizji, bijąc się na Ukrainie
w czasie zwycięskiej ofensywy na Kijów, a potem osłaniając odwrót sił polskich w czasie ataku 1. Armii Konnej Siemiona Budionnego. Po walkach
odwrotowych, w okresie poprzedzającym bitwę warszawską, 11. pułk piechoty walczył w okolicach Dorohuska nad Bugiem, od 5 sierpnia umacniając przedmościa na rzece, która miała zatrzymać sowiecką ofensywę.
6 sierpnia 1920 roku odparł uderzenie bolszewickie i mimo wycofania się
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przez mosty na drugi brzeg, pułk przypuścił bohaterski kontratak na zajęte przez bolszewików przedmoście w Dorohusku. Tym samym uniemożliwił nieprzyjacielowi przekroczenie rzeki. To 6 sierpnia żołnierze wybrali
jako dzień święta pułku, by upamiętnić krwawe boje nad Bugiem. Po tych
walkach pułk wycofano w okolice Chełma. W decydujących dniach bitwy
warszawskiej 11. pułk nadal walczył w składzie 7. Dywizji, której zadaniem
było osłaniać prawe skrzydło polskiej kontrofensywy znad Wieprza. Miała
ona wyjść na tyły głównych sił sowieckich nacierających na Warszawę. Już
13 sierpnia 7. Dywizja wykonała przeciwnatarcie, w wyniku którego pułk
powrócił nad Bug w rejon Dorohuska, a potem walczył w rejonie Dubienki.
W kolejnych dniach 11. pułk cały czas uczestniczył w intensywnych walkach,
w tym we wrześniowej kontrofensywie na froncie ukraińskim, której efektem było ostateczne załamanie bolszewickiej ofensywy na zachód Europy.
Jeńcy bolszewiccy, domena publiczna
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I w tym zwycięstwie swój znaczący udział mieli Zagłębiacy. Najważniejszy
polski order wojskowy, krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari, otrzymało za udział w wojnie z bolszewikami aż 31 of icerów i żołnierzy
11. pułku piechoty. 70 odznaczono Krzyżem Walecznych. W walkach z bolszewikami uczestniczył także dawny Bytomski Pułk Strzelców (wówczas
167. pułk piechoty), w którym służyło wielu mieszkańców Sosnowca,
Czeladzi i Dąbrowy Górniczej. Jeszcze 2 czerwca 1920 roku 167. pułk piechoty odniósł zwycięstwo nad bolszewikami pod Rybczanami. Dwa miesiące
później, w sierpniu 1920 roku, walczył pod Warszawą, a w czasie zwycięskiej polskiej kontrofensywy stoczył zwycięskie boje o Pułtusk i Ostrołękę.
Efekt wysiłków społeczeństwa w całym Zagłębiu Dąbrowskim w 1920
roku był imponujący. W szeregi Armii Ochotniczej wstąpiło w lipcu i sierpniu ponad 4 tysiące Zagłębiaków. Grupę tych ochotników uzupełniło
ponad 200 harcerzy i ci, którzy już walczyli w szeregach oddziałów liniowych. Zagłębiowskie Komitety Obywatelskie zebrały ponad 6 milionów
marek polskich i tysiące sztuk ubrań i wyposażenia dla żołnierzy Wojska
Polskiego. Setki Zagłębiaków bohatersko walczących w wojnie z bolszewikami w 1920 roku oddało w tych bojach życie i zdrowie. W czasach PRL
zapomniano o nich, gdyż nie pasowali do obrazu Czerwonego Zagłębia,
a to także im zawdzięczamy niepodległość naszej ojczyzny.
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Kwestionariusz Mieczysława Szenka dla Biura Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości,
Muzeum Saturn w Czeladzi
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UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW ZAGŁĘBIA
DĄBROWSKIEGO W WOJNIE
POLSKO-BOLSZEWICKIEJ Z 1920 ROKU
Opracowanie merytoryczne dla uczniów

1. Niebezpieczeństwo ze wschodu
Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku rozpoczęły się walki o granice odrodzonego państwa. Szczególne znaczenie miało zabezpieczenie granicy wschodniej między Rzecząpospolitą a bolszewicką
Rosją. W walkach o kształt wschodniej granicy uczestniczyli mieszkańcy
Zagłębia Dąbrowskiego, którzy od pierwszych dni niepodległości ochotniczo zaciągnęli się do tworzonych w regionie oddziałów Wojska Polskiego.
Do pierwszych starć doszło już na przełomie 1918 i 1919 roku, kiedy to oddziały polskie stawiły opór Armii Czerwonej, próbującej opanować opuszczane przez Niemców tereny Białorusi i Ukrainy.
Kulminacja walk na wschodzie nastąpiła latem 1920 roku, kiedy to wojska bolszewickiej Rosji ruszyły na Polskę. Odrodzone państwo znalazło
się w poważnym niebezpieczeństwie. Od zachodu (z terenów Białorusi)
ku Wiśle podążała armia dowodzona przez Michaiła Tuchaczewskiego,
natomiast atakiem z południowego zachodu (z terenów Ukrainy) kierował Aleksander Jegorow.
W tych okolicznościach w kraju podjęto działania mające na celu obronę odzyskanej niepodległości. 1 lipca Sejm Rzeczypospolitej powołał Radę
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Obrony Państwa, na czele której stanął Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.
W składzie rady znaleźli się czołowi polscy politycy i przedstawiciele wojska.
Rada Obrony Państwa podjęła decyzję o stworzeniu Armii Ochotniczej, która miała wesprzeć Wojsko Polskie w powstrzymaniu bolszewickiej ofensywy.
Ponadto 3 lipca wydano odezwę Ojczyzna w potrzebie, wzywając wszystkich zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie zaciągali się w szeregi armii,
a 7 lipca utworzono Generalny Inspektorat Armii Ochotniczej, stawiając
na jego czele zasłużonego w czasie I wojny światowej gen. Józefa Hallera.
Gen. Józef Haller – dowódca II Brygady Legionów, wódz Armii
Polskiej we Francji, Generalny Inspektor Armii Ochotniczej
w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., domena publiczna

Stanisław Brejt, Muzeum Saturn w Czeladzi
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2. Aktywizacja społeczności Zagłębia Dąbrowskiego latem
1920 roku
Działania podejmowane w Warszawie inspirowały władze lokalne w Zagłębiu
Dąbrowskim. Już 6 lipca na posiedzeniu władz miejskich Sosnowca podjęto decyzję o wystosowaniu specjalnej odezwy:
Obywatele miasta Sosnowca! Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny w imieniu Rady Obrony Państwa powiedział nam, że Ojczyzna w niebezpieczeństwie
i zażądał od nas ofiarnych czynów. Zagrożone są nasza wolność i niepodległość. Możemy je obronić tylko własnemi piersiami, tylko wspólnym i zgodnym wysiłkiem. W takiej chwili każde miasto, każda wieś, każdy dom muszą
zaprząc się do walki o zwycięstwo. Wzywamy więc wszystkich, komu droga jest
wolność jego ojczystej ziemi, do zaciągnięcia się w szeregi obrońców.
Cztery dni później w Teatrze Zimowym w Sosnowcu odbył się
wiec patriotyczny pod przewodnictwem prezydenta miasta, Czesława
Jankowskiego, na którym zebrało się ponad 2 tysiące osób. Uczestnicy wiecu – przemawiający politycy oraz mieszkańcy miasta – entuzjastycznie przyjęli odezwę Rady Obrony Państwa z 3 lipca. Zadeklarowano poparcie dla
powszechnego zaciągu do Armii Ochotniczej oraz przekazywania własnych
funduszy i środków na potrzeby związane z trwającą wojną.
W połowie miesiąca w Zagłębiu Dąbrowskim, podobnie jak w innych
regionach kraju, powołano Obywatelski Komitet Obrony Państwa dla powiatu będzińskiego, któremu przewodniczył znany działacz niepodległościowy Józef Karney. Zakres działań komitetu był szeroki. Sekcja gospodarcza
zajmowała się gromadzeniem i rozdzielaniem dóbr naturalnych na potrzeby armii polskiej, między innymi zboża, którego zebrano 358 301 funtów.
Sekcja handlowa zakupiła ponad 2 tysiące koców i blisko 800 par butów
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Polski plakat propagandowy z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., domena publiczna
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dla żołnierzy. Sekcji finansowej, której zadaniem było gromadzenie funduszy, udało się zebrać 4 281 271 marek polskich. Prężnie działała również sekcja propagandy, organizując akcję propagandowo-werbunkową. W wyniku
jej działań na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego utworzono trzy biura werbunkowe Armii Ochotniczej: w Sosnowcu w siedzibie Magistratu przy ulicy
Warszawskiej 6, w Będzinie u oficerów ewidencyjnych na Górce Zamkowej
i w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Francuskiej 1. Osobny punkt werbunko-

Zdzisław Czarnomski, Muzeum Saturn w Czeladzi

wy powstał w Zawierciu.
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Biura werbunkowe kierowały chętnych do Komisji Zaciągu, które działały w Będzinie w hotelu „Monopol” i w Sosnowcu w Pałacu Dietla. Komisje
oceniały kandydatów do Armii Ochotniczej pod kątem zdrowotnym.
Przyjmowano osoby zdolne do noszenia broni i niepodlegające obowiązkowi służby wojskowej, najczęściej mężczyzn w wieku od 17 do 42 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagano pisemnej zgody rodziców. Zrekrutowani
otrzymywali trzy dni urlopu dla uporządkowania prywatnych spraw, a po upływie tego czasu byli natychmiast wcielani do armii. Najczęściej ochotnicy byli
przydzielani do oddziałów piechoty, rzadziej do kawalerii, oddziałów artylerii i wojsk technicznych. Ostatecznie na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego zrekrutowano 3002 ochotników, z czego około 50% wywodziło się ze środowisk
inteligenckich, a po 25% z mieszczaństwa i robotników. Akcję werbunkową
w regionie wspierała Polska Partia Socjalistyczna, która dostarczyła dodatkowy tysiąc ochotników. Szczególną rolę w tym procesie odegrał Aleksy Bień.
Obywatelskie Komitety Obrony Państwa tworzono również w innych
miejscach Zagłębia Dąbrowskiego. Łącznie powołano 22 takie podmioty w gminach wiejskich i 5 w gminach miejskich. Utworzonemu 11 lipca Komitetowi Obrony Państwa w Dąbrowie Górniczej udało się zebrać
351 482 marek polskich oraz złotą i srebrną biżuterię. 23 lipca powołano podobny komitet w Czeladzi. Opiekował się on rodzinami żołnierzy oraz wspomagał
żywnością wojsko i harcerzy. Rada Miejska Czeladzi podjęła nawet uchwałę
o utworzeniu Komisji Opieki nad rodzinami ochotników do służby wojskowej oraz o udzieleniu im koniecznej pomocy finansowej. Pomoc finansową otrzymały również rodziny ochotników z kopalni „Saturn” i „Czeladź”.
Ponadto w mieście powstał punkt informacyjny na potrzeby akcji werbunkowej, mieszczący się w siedzibie strażnicy przy ulicy Parkowej. Komitety
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Ignacy Daszyński i Wincenty Witos, domena publiczna

Polski plakat propagandowy z 1920 roku, domena publiczna
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Wezwanie władz Sosnowca do stawienia się na tzw. komisji przeglądowej (12 lipca 1920 r.),
AP Katowice
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Obrony Państwa powołano także w Zagórzu i na Niwce. Tym dwóm podmiotom udało się zebrać na potrzeby organizacji Armii Ochotniczej prawie
30 tysięcy marek polskich.
Ponadto na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego tworzono inne komitety. W Sosnowcu, by dodatkowo zmobilizować społeczeństwo do większej
ofiarności na rzecz obrony kraju, zawiązano Komitet Propagandy Pożyczki
Odrodzenia, którego przewodniczącym został dyrektor Polskiej Krajowej
Kasy Pożyczkowej, Zdzisław Sztraniec. 11 lipca komitet ten zorganizował
w Sosnowcu kolejny wiec. Do zebranego na placu kolejowym kilkutysięcznego tłumu przemówili ,,w gorących, pełnych miłości Ojczyzny słowach”
między innymi Bronisław Knothe i Stanisław Płodowski. 18 lipca z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża powołano Komitet Pomocy dla Armii
Ochotniczej z Józefem Przedpełskim i Marianem Wenclem na czele, który zbierał na jej potrzeby umundurowanie, wyposażenie i środki medyczne.
Podmiot ten dostarczył między innymi 200 mundurów sukiennych, kilkaset
koszul i tyleż kompletów bielizny, a także wysłał setki paczek dla żołnierzy
na froncie. Znaczącą aktywnością wykazała się również żydowska społeczność,
która już 1 lipca powołała Żydowski Komitet Obrony Państwa w Sosnowcu,
mający zapewnić opiekę medyczną rannym żołnierzom i zagwarantować
im miejsca w prowadzonych przez tę wspólnotę szpitalach. Komitet zebrał
60 tysięcy marek polskich i duży zapas bielizny. W Czeladzi Koło Polek
z Wiktorią Rączaszkową na czele organizowało zbiórki bielizny, ciepłej odzieży, żywności, lekarstw, środków opatrunkowych oraz pieniędzy na potrzeby Wojska Polskiego. Pod hasłem niesienia pomocy walczącym żołnierzom
założono na Saturnie oddział Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża.
W Będzinie powołano Komitet Pomocy dla Armii Ochotniczej Zagłębia
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Mundur Armii Ochotniczej, fot. Maciej Szczepańczyk/Mathiasrex, CC BY 3.0

Ulotka Komitetu Obrony Państwa w Zawierciu z lipca 1920 r. wzywajqca
do oddawania broni na potrzeby armii polskiej, AP Katowice
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Dąbrowskiego. Z inicjatywy Rady Zjazdu Przemysłowców Górniczych
w Dąbrowie Górniczej i Towarzystwa Przemysłowców w Sosnowcu powstało Towarzystwo Pomocy dla Żołnierzy Ozdrowieńców, które zebrało
1 189 300 marek polskich oraz kilkaset kompletów mundurów, koszul, kalesonów, skarpet i ponad 500 par obuwia.

3. Ochotnicy i harcerze
W miesiącach letnich 1920 roku sytuacja Rzeczypospolitej była krytyczna.
Polskie oddziały już od czerwca pozostawały w odwrocie na zachód. Próba
powstrzymania ofensywy wojsk bolszewickich na rzece Bug zakończyła się
klęską, a Armia Czerwona na początku sierpnia zajęła twierdzę w Brześciu,
co otworzyło jej drogę na Warszawę. W tym samym czasie na Froncie
Południowo-Zachodnim 1. Armia Konna Siemiona Budionnego uderzyła na Lwów. 6 sierpnia Józef Piłsudski wydał polskim oddziałom rozkaz
Oddział ochotniczy z Granicy (obecnie Maczki) w lipcu 1920 r. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów p. Henryki Wąs
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odwrotu ku Wiśle w celu ich przegrupowania oraz przygotowania kontruderzenia. W koncepcji Naczelnika Państwa skuteczna obrona stolicy miała zadecydować o powodzeniu polskich planów. Warszawa była centrum
politycznym, gospodarczym oraz finansowym odrodzonego państwa, a jej
upadek – poza znaczeniem propagandowym – uniemożliwiłby polską kontrofensywę, a nawet dalszą obronę kraju.
W tych okolicznościach szczególne znaczenie miały oddziały ochotnicze, będące nie tylko wsparciem militarnym, ale również moralnym dla walczącego Wojska Polskiego. Ochotnicy zmierzający na front zarażali swoim
entuzjazmem żołnierzy wycofujących się pod naporem Armii Czerwonej.
Na 100 tysięcy ochotników, którzy zostali zrekrutowani na obszarze całego kraju, 4 tysiące pochodziło z Zagłębia Dąbrowskiego. Był to znaczący
wkład w wojnę 1920 roku.
Armia Ochotnicza Zagłębie Dąbrowskie podlegała Okręgowemu
Inspektoratowi Armii Ochotniczej na Okręg Generalny „Kielce” z podpułkownikiem Radosławem Dzierżykraj-Stokalskim na czele. W Sosnowcu
sformowano 211. pułk piechoty Armii Ochotniczej jako uzupełnienie
oddziałów liniowych. W jego szeregach znalazło się 3 oficerów i 539 szeregowych (3 kompanie), którzy następnie zasilali inne oddziały. Z Sosnowca
do Warszawy wyruszył jeszcze jeden oddział zorganizowany w tym mieście,
a złożony z powstańców śląskich, którzy po klęsce pierwszego powstania
znaleźli schronienie na ziemi zagłębiowskiej. Ponadto w lipcu, w okresie
największych sukcesów bolszewików, przedstawiciel polskich władz wojskowych w Sosnowcu, Tadeusz Puszczyński, ps. „Konrad Wawelberg”,
zaproponował zorganizowanie kompanii szturmowej złożonej z ochotników z Górnego Śląska, przede wszystkim z byłych żołnierzy armii niemiec-
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kiej i hallerczyków. Kompania miała wejść w skład Pułku Peowiackiego
w Warszawie i dać dowód zaangażowania Górnoślązaków w obronę zagrożonej niepodległości Polski. Sformowany w Sosnowcu oddział liczył
250 żołnierzy, a jego dowódcą został Wacław Kosiński. Podczas walk z bolszewikami kompania poniosła poważne straty. Innym oddziałem ochotniczym, w którym służyli Zagłębiacy, był 206. pułk ułanów Armii Ochotniczej,
sformowany w Będzinie przez szwadron zapasowy 6. pułku.
W obronę ojczyzny zaangażowała się również młodzież. Zagłębiowscy
harcerze byli jednymi z pierwszych obrońców Warszawy. Już 6 lipca
Związek Harcerstwa Polskiego został postawiony w stan gotowości bojowej, a 9 lipca Główna Kwatera Męska ZHP wezwała harcerzy do służby
wojskowej. Starsi harcerze ochotnicy (powyżej 17. roku życia) mieli pełnić służbę frontową, natomiast młodsi – odgrywać rolę wartowników lub
łączników. Akcją zaciągu na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego kierował
Inspektor Okręgowy ZHP ks. Józef Sobczyński, natomiast funkcję dowódNaczelnik Państwa Józef Piłsudski ze sztabem, domena publiczna
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cy Harcerskich Oddziałów Ochotniczych od 11 lipca pełnił harcmistrz
Władysław Nekrasz. Pierwsza grupa harcerzy ochotników, na czele z druhem Kazimierzem Żakowskim, wyjechała z Sosnowca do Warszawy już
16 lipca. Łącznie z obszaru Zagłębia Dąbrowskiego zaciągnęło się 201 harcerzy, w tym: 65 z Sosnowca, 47 z Dąbrowy, 19 z Będzina, 18 z Zawiercia,
17 z Grodźca, 8 z Czeladzi, 6 z Saturna, 6 z Granicy, 6 z Zagórza, 6 z Pekina,
3 ze Strzemieszyc. Służyli oni między innymi w: 205. pułku piechoty,
221. pułku piechoty, 142. pułku piechoty oraz 201. pułku. Brali udział w ciężkich walkach pod Paprocią i Surażem, osłaniając Warszawę przed naporem
wojsk bolszewickich.

4. Zagłębiacy w walkach nad Wisłą i Niemnem
13 sierpnia 1920 roku oddziały bolszewickie Michaiła Tuchaczewskiego dotarły od wschodu na przedpola Warszawy i twierdzy w Modlinie. Załamała
się wówczas polska linia obrony pod Radzyminem, co zmusiło oddziały
Wojska Polskiego do wycofania się na drugą linię obrony pod Nieporętem
i Rembertowem. Ciężkie boje toczyły się na Froncie Północnym, pozostającym pod dowództwem generała Józefa Hallera, gdzie Tuchaczewski,
wzorując się na manewrze wojsk carskich z 1831 roku, próbował okrążyć
polską stolicę od północy. O każdą piędź ziemi bito się w kolejnych kontratakach pod Radzyminem i Ossowem. Sytuacja zaczęła się zmieniać
na korzyść Polaków od 14 sierpnia, kiedy 5. Armia dowodzona przez generała Władysława Sikorskiego przystąpiła do działań zaczepnych. Kluczowe
znaczenie dla przebiegu bitwy warszawskiej miała rozpoczęta 16 sierpnia kontrofensywa wojsk polskich znad Wieprza. Siły dowodzone przez
marszałka Józefa Piłsudskiego przełamały front obrony bolszewików pod
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Kockiem i Cycowem, całkowicie rozbijając ich lewe skrzydło i wychodząc
na tyły oddziałów Armii Czerwonej atakujących Warszawę. Po kilkudniowych
walkach Wojsko Polskie zagroziło odcięciem wojsk bolszewickich i zmusiło
je do niezorganizowanego wycofania się na wschód, za Niemen, a kolejne wielkie zwycięskie starcie, tzw. bitwa nad Niemnem, zapewniła Polakom ostateczny sukces w wojnie. Zakończył ją pokój w Rydze, zawarty 18 marca 1921 roku.
Istotną rolę w walkach z ofensywą bolszewicką w 1920 roku odegrał sformowany w Zagłębiu Dąbrowskim 11. pułk piechoty. Jego początki związane są z pierwszymi dniami niepodległości w Dąbrowie Górniczej, a bazą
rekrutacyjną były między innymi miejscowości naszego regionu. Pułk walczył na wschodzie od 1919 roku w składzie 7. Dywizji, bijąc się na Ukrainie
w czasie zwycięskiej ofensywy na Kijów, a potem osłaniając odwrót sił polskich w czasie ataku 1. Armii Konnej Siemiona Budionnego. Po walkach
odwrotowych, w okresie poprzedzającym bitwę warszawską, 11. pułk piechoty walczył w okolicach Dorohuska nad Bugiem, od 5 sierpnia umacniając
przedmościa na rzece, która miała zatrzymać sowiecką ofensywę. 6 sierpnia
odparł uderzenie bolszewickie i mimo wycofania się na drugi brzeg pułk
przypuścił bohaterski kontratak na zajęte przez bolszewików przedmoście
w Dorohusku, uniemożliwiając tym samym nieprzyjacielowi przekroczenie rzeki. Następnie pułk wycofano w okolice Chełma. Podczas decydujących dni bitwy warszawskiej żołnierze 11. pułku, wciąż wchodzącego w skład
7. Dywizji, osłaniali prawe skrzydło polskiej kontrofensywy znad Wieprza.
W późniejszej fazie wojny pułk walczył w rejonie Dubienki oraz we wrześniowej kontrofensywie na froncie ukraińskim, która ostateczne załamała bolszewicką ofensywę na zachód Europy. Przez całą kampanię żołnierze
wywodzący się z obszaru Zagłębia Dąbrowskiego i służący w 11. pułku wyka-

42

zywali się bohaterstwem, co spotkało się z uznaniem władz państwowych.
31 oficerów i żołnierzy uhonorowano krzyżem Orderu Wojennego Virtuti
Militari – najważniejszym polskim orderem wojskowym, natomiast 70 żołnierzy otrzymało Krzyż Walecznych.
Innym oddziałem, w którym służyło wielu mieszkańców Sosnowca,
Czeladzi i Dąbrowy Górniczej, był 167. pułk piechoty (wcześniej Bytomski
Pułk Strzelców). 2 czerwca 1920 roku pułk ten pokonał bolszewików pod
Rybczanami, następnie w sierpniu wziął udział w walkach pod Warszawą,
a w czasie zwycięskiej polskiej kontrofensywy stoczył zwycięskie boje
o Pułtusk i Ostrołękę.

***

Efekt wysiłków mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego w 1920 roku był imponujący. W szeregi Armii Ochotniczej wstąpiło w lipcu i sierpniu ponad
4 tysiące Zagłębiaków. Ten skład uzupełniło ponad 200 harcerzy i ci, którzy już walczyli w szeregach oddziałów liniowych. Zagłębiowskie Komitety
Obywatelskie zebrały ponad 6 milionów marek polskich, a także znaczne ilości odzieży i wyposażenia dla Wojska Polskiego. Setki mieszkańców Zagłębia
Dąbrowskiego, bohatersko walczących przeciwko bolszewikom, oddało
w tych bojach zdrowie i życie. O ile w okresie międzywojennym doceniano i honorowano ofiarność i poświęcenie uczestników bitwy warszawskiej
wywodzących się znad Przemszy i Brynicy, rokrocznie organizując uroczystości ku ich pamięci, o tyle w czasach PRL zapomniano o nich. Ich postawa nie korelowała z obrazem Czerwonego Zagłębia. W obecnych realiach
pamięć o ich bohaterstwie należy przywrócić, gdyż także im zawdzięczamy
niepodległość naszej ojczyzny.
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MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Odezwa Rady Obrony Państwa z 3 lipca 1920 roku
Ojczyzna w potrzebie! Wrogowie, otaczający nas zewsząd, skupili wszystkie
siły, aby zniszczyć wywalczoną krwią i trudem żołnierza polskiego niepodległość naszą. Zastępy najeźdźców, ciągnące aż z głębi Azji, usiłują złamać
bohaterskie wojska nasze, by runąć na Polskę, stratować nasze niwy, spalić
wsie i miasta, i na cmentarzysku polskim rozpocząć swoje straszne panowanie.
Jak jednolity, niewzruszony mur stanąć musimy do oporu. O pierś całego narodu rozbić się ma nawałnica bolszewizmu. Jedność, zgoda i wytężona
praca niech skupi nas wszystkich dla wspólnej sprawy.
Żołnierz polski, krwią broczący na froncie, musi mieć to przeświadczenie, iż stoi za nim cały naród, w każdej chwili gotowy przyjść mu z pomocą.
Chwila taka nadeszła.
Wzywamy tedy wszystkich zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie
zaciągali się w szeregi armii, stwierdzając, iż za ojczyznę każdy w Polsce
z własnej woli gotów złożyć krew i życie.
Niech spieszą wszyscy: i ci młodsi i siłę czujący w żyłach, co żelazem odpierać będą najazd wroga, i ci, którzy stanąć mogą do pracy w instytucjach wojskowych, by zwolnić z nich i zastąpić tych, co na froncie przydatni być mogą.
Niech na wołanie Polski nie zabraknie żadnego z jej wiernych i prawych synów,
co wzorem ojców i dziadów pokotem położą wroga u stóp Rzeczypospolitej.
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Materiały źródłowe:
Odezwa Magistratu Sosnowca z 6 lipca 1920 roku
Obywatele miasta Sosnowca!
Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny w imieniu Rady Obrony Państwa
powiedział nam, że Ojczyzna w niebezpieczeństwie i zażądał od nas ofiarnych
czynów. Zagrożone są nasza wolność i niepodległość. Możemy je obronić tylko
własnemi piersiami, tylko wspólnym i zgodnym wysiłkiem. W takiej chwili
każde miasto, każda wieś, każdy dom muszą zaprząc się do walki o zwycięstwo. Wzywamy więc wszystkich, komu droga jest wolność jego ojczystej ziemi,
do zaciągnięcia się w szeregi obrońców.

Materiały źródłowe:
Odezwa Związku Strzeleckiego z 8 lipca 1920 roku
Wróg wytężył wszystkie siły, by złamać opór dzielnych żołnierzy naszych,
walczących na froncie. Pomóż też bronić kraju! – Poszedłbym, ale jestem
i tutaj potrzebny. Kłamstwo! Widzę ciebie w kawiarni i restauracji, gdy
żołnierz w szczerym polu się bije, widzę ciebie wesoło spacerującego po ulicy,
gdy żołnierz walczy i ginie za Ojczyznę. – Co więc mam czynić? Wstępuj
do Armii Ochotniczej!
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Materiały źródłowe:
List Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego do Rodziców
z 20 lipca 1920 roku

Młodzież polska w ogóle, a harcerze w szczególności dzięki duchowi i tradycjom wyniesionym z domu rodzinnego zawsze stawali ochoczo na pierwszy zew Ojczyzny. I dziś Rodzice w chwili wielkiej potrzeby narodowej nie
powstrzymają swych synów i córek od spełnienia obowiązku odpowiadającego ich sile i wiekowi. Młodzież garnie się do służby ochotniczej z żywiołowym
pędem. Powstaje nieodzowna konieczność ścisłego kontaktu komend harcerskich z Rodzicami, władzami szkolnymi i Kołami Przyjaciół.
Potrzebna jest niezwłocznie pomoc z jednej strony moralna, z drugiej
finansowa i gospodarcza. Chłopcy od lat 16 do 17 będą użyci częściowo do służby wartowniczej, częściowo do innej pomocniczej; starsi, ponad lat 17, po przyśpieszonym wyszkoleniu wyruszą w pole. Wartownicy i przeznaczeni do służby
frontowej będą skoszarowani. Dziewczęta będą pełniły służbę obywatelską, często też poza domem: starsze pełnić będą służbę sanitarną w szpitalach miejscowych, polowych i czołówkach, obejmą w miarę możności pracę biurową; inne
zastąpią stanowiska tych, którzy wyjeżdżają na front. Dobra odzież i wyżywienie przyczyni się w dużym stopniu do znacznego ułatwienia znoszenia
trudów, a tym samem do należytego pełnienia służby.
Naczelnictwo zwraca się do Kół Przyjaciół i Rodziców, aby w poszczególnych środowiskach niezwłocznie rozpoczęli akcję wyekwipowania harcerzy
i harcerek, gromadząc fundusze, szyjąc ubrania, a przede wszystkim bieliznę.
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Koła Przyjaciół winny również zająć się zorganizowaniem opieki lekarskiej nad młodzieżą pełniącą służbę pomocniczą, oraz w razie potrzeby zorganizowaniem dla niej wyżywienia w czasie służby.
Naczelnictwo ZHP, pragnąc zapobiec wypadkom nieposłuszeństwa i nieposzanowania woli rodzicielskiej przez bardziej zapaloną młodzież, uprasza się wszystkich Rodziców o zaopatrywanie nieletnich chłopców i dziewcząt
w piśmienne pozwolenie na wstąpienie do służby ochotniczej. Młodzież szkolna, o ile to tylko ze względu na czas wakacyjny możliwe, winna mieć zezwolenie swej władzy szkolnej.
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Materiały źródłowe:
List pasterski biskupów polskich do narodu z 7 lipca 1920 roku.
„Czas”, 10 lipca 1920, nr 160

Zwracamy się do Was, najmilsi, w chwili dla naszego narodu bardzo poważnej i bardzo ciężkiej. Oto wróg zebrał wszystkie swe siły, ażeby zagrodzić nasze
granice, zetrzeć naszą bohaterską armię i odebrać Polsce na nowo przecenny
skarb jej wolności. Wróg to jest tym groźniejszy, bo łączy okrucieństwo i żądzę
niszczenia z nienawiścią wszelkiej kultury, szczególnie zaś chrześcijaństwa
i Kościoła. Za jego stopami powijają się mordy i rzezie, ślady jego znaczą palące się wsie, wioski i miasta, lecz nade wszystko ściga on w swej ślepej zapamiętałej zawiści wszelkie zdrowe związki społeczne, każdy zaczyn, religię wszelką
i kościół. Mordowanie kapłanów, bezczeszczenie świątyń świadczy o drogach,
przez które przechodzi bolszewizm. Prawdziwie duch antychrysta jest jego
natchnieniem, pobudką dla jego podbojów i jego zdobyczy.
Lecz szczególniejszą nienawiścią zapałał on do Polski. Bo, gdy niektóre
mocarstwa zeszły ze swej pierwotnej drogi, by zawierać z tym wrogiem umowy,
własnego niepomne niebezpieczeństwa, to Polska jedna oparła się pokuśnym
wołaniom tego wroga i jakby murem stanęła, by mu stęp do siebie i zachodu
Europy zagrodzić. Dlatego to wróg poprzysiągł jej zniszczenie i zemstę.
W takiej to ciężkiej chwili uważamy za swój obowiązek, ażeby ozwać się
do was, słowem naszym Was zagrzać i na duchu podnieść. Nie dajmy, najmilsi, dostępu do serc naszych żadnej małoduszności. Pomnijmy, iż Bóg, który
nam cudem dał Ojczyznę, tę ciężką, wielką próbę, by doświadczyć nas, a przez
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nawiedzenie uleczyć. Bo w niejednym sprzeniewierzyliśmy się łaskom Jego,
wielkim nawiedzeniom i zmiłowaniom Jego.
I bodaj czyśmy w pełni zdołali ocenić, godnie Bogu podziękować za to szczególne dobrodziejstwo Boże, jakim jest wolność Ojczyzny i niezależność Polski?
Bodaj czyśmy raczej samolubnie wolności naszej nie wyzyskiwali? Bodaj czyśmy
nazbyt wiele o tym myśleli, by jak najwięcej od powstającej Ojczyzny wziąć, ale
nazbyt mało o tym, co by Ojczyźnie siebie dać? Bodaj czyśmy nie przypomnieli o tym, że daru Bożego i łaski Bożej godnymi się stać potrzeba i czyśmy podczas tego krótkiego czasu, niezależnego bytu nieraz smutnego nie dali światu
zgorszenia przez nasze spory partyjne, nasze waśnie? Zamiast Polskę budować, myśmy to klasowymi zawiściami raczej ją rozdzierali i ducha jej kurczyli.
Więc doświadczył nas Pan, doświadczył, upokarzając naszą dumę, wstrząsając naszym samolubnym sobkostwem, trzeźwiąc nas przez grozę położenia,
a doświadczył nas na to, byśmy nazbyt ugrzęznąwszy w ziemi, znowu się podnieśli, i sercem, i wiarą ku Niemu. – Doświadczył nas, byśmy pod przymusem
niebezpieczeństwa, zagrażającego Polsce, to dali naszej Ojczyźnie, czegośmy
dotąd dać się ociągali lub też poniechali. – W tej to chwili z głębi naszych serc
wołamy do Was i odzywamy się do sumień Waszych.
Dajcież Ojczyźnie, co z woli Bożej dać jej przynależy. Nie słowem samym,
ale czynem stwierdzajcie, iż ją miłujecie. Godnymi się stańcie najdroższego
daru wolności przez wasze poświęcenie dla Polski. Poświęcajcie dla niej wszelkie partyjne zawiści, wszelką żądzę panowania jednych nad drugimi, wszelkie
jątrzenia, wszelkie jadowite kwasy, wżerające się w jej duszę i w jej organizm.
– We wspólnej miłości i we wspólnej potrzebie zjednoczenia się.
Bądźcie w służbie Ojczyzny ofiarni, bo tylko wielką ofiarą okupicie nadal
jej wolność i siłę. Pomnijcie, że czego poniechacie dać z Waszych powinno-
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ści Ojczyźnie, to odbieracie sobie samym i przyszłym pokoleniom. W czym
ją pokrzywdzicie przez Wasze samolubstwo, w tym ukrzywdzicie i siebie samych.
Nie skąpi więc, nieliczący się z każdym wysiłkiem, nieszemrzący na krzyże
znoje, ale hojnymi bądźcie w dawaniu. Dawajcie jej Wasze mienie, gdy Was
dziś Ojczyzna wzywa do Pożyczki Odrodzenia. Dawajcie jej ofiarę z Waszego
życia, gdy zagrożona o nie woła. Nie mówimy już nawet o tym, byście wszyscy
ochotnie stawali do poboru, byśmy precz odpychali od siebie płatnych kusicieli,
którzy by radzi sił naszych umniejszyć, Was w świętym Waszym obowiązku
zachwiać i przez to wrogowi naszemu zwycięstwo ułatwić. Nie mówimy już
o tym, bo znamy Was i wiemy, że powinności Waszej jak jeden mąż stawicie.
Ale wzywamy Was, byście też dali zastępy ochotnicze dla ratowania narodu i Polski. W dzisiejszym naszym położeniu, w armii ochotniczej obok istniejącego już wojska, jest nasza nadzieja i przyszłość. Przez jej szeregi dajemy
wojsku naszemu niezbędne rezerwy; wielkim czynem naszym narodowym rozniecamy ogień zapału w całym społeczeństwie, ożywiamy duchem zwątlałe
siły armii, a przed obojętnym światem stwierdzamy, jak godni jesteśmy tego,
by nas w nierównej walce wspomożono. Skorośmy się rwali do zastępów ochotniczych w 1831 i 1863 r., mimo że nadziei zwycięstwa, po ludzku mówiąc, nie
było, czy byśmy dzisiaj mieli poskąpić naszej krwi Ojczyźnie już wolnej, a tylko ciężko zagrożonej? […]
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Materiały źródłowe:
Pisma warszawskie donoszą o oddziałach ochotniczych wyszłych
z Warszawy. „Czas”, 16 sierpnia 1920, nr 192
We środę zeszłego tygodnia pomiędzy Zambrowem a Ostrowiem kilka oddziałów ochotniczych 201 pp. było szczelnie otoczonych ze wszystkich stron. Bolszewicy
specjalnie rzucili wszystkie swe rozporządzone na tym odcinku siły, aby zniszczyć ochotników. Przewaga nieprzyjaciela była dziesięciokrotna. Najbardziej
doborowe pułki rosyjskie brały udział w akcji, mając za zadanie doszczętne zniesienie ochotniczych formacji. W sztabie uważano otoczone oddziały
za stracone. Po kilku godzinach zaciętej walki ochotnicy pod dowództwem
ppułk. Koca i Sieranta rozerwali gęsto opasający ich łańcuch, przedzierając
się bagnetem na nasze nowe pozycje.
Fakt powyższy jest jednym zaledwie z wielu czynów bohaterskich naszych
oddziałów ochotniczych, które wyprowadził w pole pułk. Zagórski, oficer niezwykłych zdolności wojskowych (zajmuje jedno z naczelnych stanowisk na froncie północno-wschodnim). On to nadał wielki rozmach formacjom ochotniczym
na froncie, tworząc z nich dywizję ochotniczą, która z dniem każdym krzepnie coraz bardziej i zajmuje już pierwszorzędne miejsce wśród naszych dzielnych jednostek bojowych. Popularność oddziałów ochotniczych jest już tak
wielka, iż z całego kraju zgłaszają się liczni ochotnicy, którzy chcą służyć tylko w dywiz i ppułk. Koca.
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Materiały źródłowe:
Wywiad z generałem Kazimierzem Sosnkowskim. „Czas”,
27 sierpnia 1920, nr 20
A jak spisała się armia ochotnicza?
Sprawiedliwość prosta nakazuje przyznać, że ochotnicy gen. Hallera oddali
nam bardzo wielkie zasługi. Użyliśmy ich do uzupełnienia szeregów, a że szli
oni na wojnę z zapałem i zasobem świeżych sił, tedy oddziałały na wojsko liniowe bardzo dodatnio swoją wartością moralną i ideowością, jaka im przyświeca.
Ale w jaki sposób było możliwe tak rychłe przejście po odwrocie naszym
do ofensywnych działań?
Jak można było przejść do zwycięskiej ofensywy? Trzeba przede wszystkim mieć
na uwadze tę ważną okoliczność, że olbrzymią przewagę liczebną w swoim ataku na nas pozyskali bolszewicy przez ogołocenia z żołnierza wszystkich frontów. Od Władywostoku po front łotewski i od Białego Morza po armię gen.
Wrangla wszystko rzucono na Polskę. A ta przewaga liczebna dała bolszewikom nadto inicjatywę w ręce. Tutaj zaczyna się cała bieda, polega zaś ona
na tym, że na tak rozległych frontach, jak nasze, które są ciągłe, lecz manewrowe, ruchome, ten jest górą, w czyich rękach spocznie inicjatywa. W stosunku
do tego typu wojny przewaga inicjatywy staje się czynnikiem silniejszym dwukrotnie. A inicjatywa w ręku przeciwnika oznacza dla nas oczywiście defensywę.
Dochodzimy już do drugiej przyczyny. Żołnierz nasz bez przechwałki świetny, walczyć umie po bohatersku, ale też ma cechy nieodłączne każdej młodej
armii. Jest on mocny w ataku, natomiast słaby w defensywie.
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Każda defensywa bowiem wymaga od żołnierza ogromnej rutyny, do której nabycia potrzebny jest czas, a nadto wymaga psychicznego zmechanizowania, jakie daje długoletnia służba wojskowa i wdrażanie żołnierza
przez całe lata dyscypliną. Tymczasem nasz żołnierz młody, ćwiczony szybko,
a co najważniejsze, że równocześnie z tworzeniem armii narodowej prowadzić musimy wojnę. W tym cała przyczyna, dlaczego nasz żołnierz jest słaby
w defensywie. Ostatni nasz odwrót nie jest bynajmniej nowym zjawiskiem.
Wystarczy przypomnieć tylko odwrót nasz galicyjski z 1919, a zobaczymy wiele
cech pokrewnych z odwrotem ostatnim. Ale i wtedy z chwilą, w której zdołaliśmy ująć w swoje ręce inicjatywę, wojna z Rusinami skończyła się naszym
zwycięstwem. Trzeba też uprzytomnić sobie, że wówczas pod Czortkowem operacje galicyjskie były jedynie fragmentem walk. Teraz zaś mieliśmy defensywę na całym froncie i dlatego nasz odwrót sięgnął tak głęboko.
Było dla mnie wszelako zawsze jasne, że gdy inicjatywa przyjdzie w nasze
ręce, będziemy świadkami zjawiska, które zakończyło w r. 1919 naszą kampanię w Małopolsce wschodniej. Dawałem takiemu zapatrywaniu wyraz
nie raz jeden na posiedzeniach Rady obrony państwa i przewidywania moje
spełniły się oczywiście. Ale na to, ażeby w tych, co dziś, warunkach pochwycić inicjatywę, trzeba było koniecznie nowych sił. Dlatego też ministerstwo
spraw wojskowych zaraz od momentu, gdy stało się dla nas jasne, iż odwrót
nasz pójdzie bardzo głęboko w ziemie rdzennie polskie, poczyniło wszelkie
starania o zapewnienie szeregom, wyczerpanym nieustannymi zaciętymi
bojami, dopływu świeżych sił. Jakoż w ciągu zaledwo sześciu tygodni MSW
zdołało zorganizować uzupełnienia oraz wystawić niejednokrotnie bardzo
silne liczebnie, całkiem nowe oddziały. Cyfr oczywiście ogłaszać nie możemy. I trzeba znowu uprzytomnić sobie, że ta ogromna robota organizatorska
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trwała zaledwie sześć tygodni. A równocześnie trzeba podnieść, jako wartość
nadzwyczaj cenną, dopływ świeżych sił moralnych przez armię ochotniczą,
oraz poryw patriotyczny całego społeczeństwa, który był znakomitym bodźcem dla całej armii.
Z chwilą, gdy siły nadciągały, całe zagadnienie stało się zagadnieniem
operacyjnym: gdzie, jak, kiedy uderzyć? Tutaj wyzyskano wielką operacyjną
umiejętność oraz naturalną naszą barierę. Wisła! Nasz plan operacyjny był
bardzo głęboki i został najświetniej przeprowadzony. Bez przesady można
powiedzieć, że rzeczywiście operacja ta ma wszelkie cechy operacji napoleońskich, około 16 bm. wojska nasze ruszyły znad Wieprza, a już 22 bm. w ich
rękach znajdował się Białystok! Trudno chyba o bardziej piorunujące tempo ofensywne!
Dzięki wysokiemu poziomowi moralnemu wojska, bohaterskiemu wprost
zachowaniu się zarówno oficerów, jak też żołnierzy w obliczu nieprzyjaciela, tylekroć silniejszego liczebnie, odnieśliśmy ostatnie sukcesy. To też męstwo
armii naszej jest ponad wszelkie pochwały. Teraz okazało się jak najdowodniej, że dusza żołnierza polskiego pozostała nienaruszona, skoro żołnierz
ruszał w bój nastrojony entuzjastycznie tak, że odsyłane do rezerwy pułki
prosiły się o to tylko, by im pozwolić ruszyć w bój. Co również podnieść z uznaniem najwyższym należy, to, że zarówno między oficerami, jak też dowódcami poszczególnych dywizji była widoczna szlachetna rywalizacja, silny
rozpęd naprzód i naprzód!
Co zaś sądzi p. minister o armii bolszewickiej?
Bolszewicki żołnierz bije się dobrze, a że jest dobry, tego dowodem fakty: wszakże to on zwyciężył Denikina, Kołczaka i Judenicza. Co się tyczy oficerów, cały
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ich szereg służy dość szczerze, a że niektóre dywizje bolszewickie, np. syberyjskie,
biją się świetnie, o tym świadczą najwymowniej ich straty na pobojowiskach.
A jak zachowała się ludność cywilna wobec bolszewików?
Zachowanie się ludności cywilnej było bez zarzutu. W takim np. Płocku
czy Łomży współdziałała ona z nami, gdyż bolszewicy dali się jej porządnie we znaki. Duch patriotyczny przywiązania do Polski żyje w całej pełni
w naszym ludzie. Były wypadki, że lud dowiedziawszy się, że w lesie są ukryci bolszewicy, zbierał się w sile kilkunastu chłopów i kobiet i brał ich do niewoli. W jednej nawet miejscowości chłopi wzięli bolszewikom armatę, do jej zaś
ciągnięcia zaprzęgli baby, które bojąc się, by działo przypadkiem nie wystrzeliło, ciągnęły armatę, śpiewając litanię do Matki Boskiej.
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MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE

Sowiecki plakat propagandowy z 1920 roku, domena publiczna
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Polski plakat propagandowy z czasów wojny polsko-bolszewickiej, domena publiczna
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Polski plakat propagandowy z czasów wojny polsko-bolszewickiej, domena publiczna
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Zdzisław Jasiński, Alegoria zwycięstwa w 1920 r.,Muzeum Narodowe w Warszawie
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MATERIAŁY KARTOGRAFICZNE

Fragment mapy bitwy warszawskiej: sytuacja 12 VIII 1920 r. wieczorem, w: Józef Piłsudski, Pisma
zbiorowe Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. Warszawa 1937, t. 7, s. 120
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PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA:
Zapoznaj się z materiałami źródłowymi oraz ikonograficznymi,
a następnie wykonaj polecenia.
1. Odnosząc się do konkretnych przykładów, określ, w jaki sposób
zostali przedstawieni żołnierze Armii Czerwonej:

2. Wyjaśnij, czemu miało służyć takie przedstawienie
żołnierzy rosyjskich:
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3. Podaj 3 przykłady działań, do jakich wzywają biskupi polscy:

4. Określ, do jakich wydarzeń z przeszłości odnosi się podkreślony
fragment listu pasterskiego biskupów polskich i uzasadnij
związki tych wydarzeń z obszarem Zagłębia Dąbrowskiego:
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Przeczytaj tekst źródłowy:
List Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego do Rodziców z 20 lipca 1920 roku,
i wykonaj poniższe polecenia.

1. Określ, jakie zadania podczas wojny polsko-bolszewickiej
planowano przydzielić młodzieży:
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2. Określ, jakie zadania przydzielono rodzicom młodzieży chcącej
zaciągnąć się do służby ochotniczej:

3. Wymień zaświadczenia niezbędne młodym osobom do zaciągnięcia
się do służby ochotniczej:
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Przykładowe ćwiczenia
Zapoznaj się z opracowaniem merytorycznym dla ucznia (część nr 2:
Aktywizacja społeczności Zagłębia Dąbrowskiego latem 1920 roku), a następnie uzupełnij diagram:
Działania podjęte przez mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego
względem wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku.
SOSNOWIEC

BĘDZIN

INNE MIASTA
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Przykładowe ćwiczenia
Przeczytaj teksty źródłowe: „Pisma warszawskie donoszą o oddziałach ochotniczych wyszłych z Warszawy” oraz „Wywiad z generałem Kazimierzem
Sosnkowskim” i wykonaj polecenia:

1. Określ, w jaki sposób prasa warszawska oraz gen. Sosnkowski
ocenili wkład ochotników w ratowanie ojczyzny:
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2. Wymień 4 czynniki, które zdaniem gen. Sosnkowskiego miały
kluczowe znaczenie w powstrzymaniu ofensywy bolszewickiej:

3. Scharakteryzuj postawę społeczności cywilnej względem
wojsk bolszewickich:

Przykładowe ćwiczenia 67

Przykładowe ćwiczenia
Zapoznaj się z obrazem Zdzisława Jasińskiego Alegoria zwycięstwa w 1920 r,
a następnie wykonaj polecenia:

1. Wyjaśnij symbolikę młodej kobiety przedstawionej na obrazie:
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2. Wyjaśnij symbolikę atrybutu trzymanego przez nią
w lewej ręce:

3. Wymień dwa argumenty świadczące o tym, że obraz nawiązuje
do bitwy warszawskiej:
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PROPOZYCJA METODY AKTYWIZUJĄCEJ
List:
Wyobraź sobie, że jest początek sierpnia 1920 roku. Twój przyjaciel mieszkający w Warszawie jest zaniepokojony sytuacją polityczną. Napisz do niego
uspokajający list, przedstawiając w nim przygotowania do wojny przeprowadzane na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego.

70

Propozycja metody aktywizującej:
Mapa myśli:
UDZIAŁ W WALKACH
Z BOLSZEWIKAMI ORAZ
BITWIE WARSZAWSKIEJ

201 HARCERZY
-OCHOTNIKÓW

WSPARCIE FINANSOWE
I MATERIALNE DLA
RODZIN ŻOŁNIERZYOCHOTNIKÓW

OK. 4000 ŻOŁNIERZY
-OCHOTNIKÓW

GROMADZENIE FUNDUSZY,
ŻYWNOŚCI, ODZIEŻY,
BRONI I WYPOSAŻENIA
NA POTRZEBY
WALCZĄCYCH
ODDZIAŁÓW POLSKICH

WSPARCIE FINANSOWE
I MATERIALNE

REKRUTACJA
OCHOTNIKÓW
ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE
A WOJNA POLSKO
-BOLSZEWICKA

ZAGŁĘBIACY
NA FRONCIE
167. PUŁK PIECHOTY

UCZESTNICZYŁ W:
BITWIE POD RYBCZANAMI,
BITWIE WARSZAWSKIEJ,
WALKACH O PUŁTUSK
I OSTROŁĘKĘ

11. PUŁK PIECHOTY

UCZESTNICZYŁ W:
WYPRAWIE NA KIJÓW,
WALKACH O DOROHUSK,
BITWIE WARSZAWSKIEJ,
WALKACH POD DUBIENKĄ

ZA DZIELNĄ POSTAWĘ
ŻOŁNIERZE OTRZYMALI
LICZNE ODZNACZENIA
M.IN. ORDER WOJENNY
VIRTUTI MILITARI I KRZYŻ
WALECZNYCH.

Propozycja metody aktywizującej:
Debata:
Czy w trudnych pod względem gospodarczym pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości społeczeństwo Zagłębia powinno zaangażować się
w wojnę polsko-rosyjską w 1920 roku
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